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Statusrapport for 2008 om kriminalitet forøvet af rockere og bander
Vedlagt fremsendes den af Rigspolitiet udarbejdede statusrapport om kriminalitet
forøvet af rockere og bander i 2008. Det er første gang, at Rigspolitiet har udarbejdet
en samlet rapport om kriminalitet forøvet af rockere og bander.
Statusrapporten indeholder en overordnet beskrivelse af rocker- og bandemiljøet i
Danmark i 2008, herunder af det antal personer, som ved udgangen af året blev anset
for at tilhøre de forskellige grupper og af den kriminalitet, de pågældende personer
har begået. Rapporten indeholder en del af de oplysninger, som politiet er kommet
i besiddelse af i forbindelse med den systematiske politimæssige monitering af
området, og rapporten er således udarbejdet på grundlag af et særdeles omfattende
datamateriale.
Dansk politi moniterede ved udgangen af 2008 samlet 80 rockerklubber og bander
med i alt 944 tilknyttede personer. Af disse er 585 personer tilknyttet rockergrupper
eller støttegrupper, mens 359 personer er tilknyttet bandegrupperinger.
Rigspolitiet udarbejdede i 2008 en statusrapport om kriminalitet forøvet af banderi
2007. Rapporten omfattede alene de 14 bandegrupperinger med i alt 141 tilknyttede
personer, som Rigspolitiet på daværende tidspunkt moniterede. Vedudgangen af 2008
moniterede Rigspolitiet 172 personer med tilknytning til de

såkaldte niveau 1-bander, og der er således sket en stigning i antallet af personer
tilknyttet bandemiljøet.
Rigspolitiet vurderede i statusrapporten vedrørende kriminalitet forøvet af banderi
2007, at de eksisterende modsætningsforhold mellem forskellige bander og Hells
Angels fortsat ville bestå, og at disse modsætningsforhold også fremover ville kunne
give anledning til konfrontationer.
Rigspolitiet konstaterer i vedlagte rapport, at der ikke i 2008 er sket væsentlige
ændringer i relation til de enkelte gruppers og enkeltpersoners kriminalitetsmønstre,
og at hovedparten

af

den

udøvede

kriminalitet

således fortsat består af

narkotikakriminalitet, voldskriminalitet og våbenkriminalitet.
Det fremgår endvidere, at de modsætningsforhold, der gennem flere år har eksistereret
mellem forskellige bandegrupperinger og mellem bandegrupperinger og Hells
Angels samt AK81 fortsat består, og at gruppernes æresbegreber, selvforståelse og
identitet, der indebærer krav om hævn over for modparten, selvstændigt bidrager til
fortsættelse af konflikterne og til nye konfrontationer.
Det fremgår ligeledes, at Rigspolitiet vurderer, at personer og grupper fra rockerog bandemiljøet fortsat er i stand til at skaffe sig adgang til våben, herunder
skydevåben, ligesom de pågældende – i lighed med tidligere – har evne og vilje til
at anvende sådanne i forbindelse med direkte konfrontationer.
Som bekendt er der i de første måneder af 2009 sket en meget væsentlig eskalering
af den voldelige konflikt mellem personer fra bandemiljøet på den ene side og
personer fra Hells Angels og AK 81 på den anden side. Det er Rigspolitiets
vurdering, at de voldelige konfrontationer fortsat grundlæggende skyldes de kendte
modsætningsforhold mellem grupperne, og herunder ikke mindst kampen om de
kriminelle markeder, men at eskaleringen af konflikten
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med de kendte meget alvorlige følger også er udtryk for gruppernes krav og ønske om
hævn og om at hævde territorier over for modparten.
Rigspolitiet har gennem de seneste år, og særligt i forbindelse med den seneste
tids optrapning af konflikten mellem bandemiljøet og Hells Angels samt AK 81,
konstateret, at der er sket en betydelig stigning i antallet af personer, der er tilknyttet
de moniterede grupperinger. De første afdelinger af AK81 blev oprettet i slutningen
af 2007 og havde ved udgangen af 2008 113 medlemmer, Blågårds Plads-gruppen
bestod af 26 medlemmer i 2008, mens der i 2007 alene var registreret 12
medlemmer, og Bloodz bestod af 22 medlemmer i 2008 mod 14
medlemmer i 2007.
Det er således Rigspolitiets vurdering, at antallet af personer med tilknytning til
rockergrupper og bander fortsat er i stigning, og at det kan tages som udtryk for,
at der sker en mobilisering i miljøet, herunder som følge af den øjeblikkelige
konfliktsituation.
Det er i den forbindelse Rigspolitiets opfattelse, at konfliktsituationen har indvirkning
på gruppernes evne til at tiltrække nye medlemmer, idet marginaliserede unge kan
blive tiltrukket af rocker- og bandemiljøet, der i visse miljøer opfattes som
identitetsskabende.
Rigspolitiet vil udarbejde en tilsvarende statusrapport for 2009.

Med venlig hilsen

Jens Henrik Højbjerg
rigspolitichef

Side 3

MARTS 2009
POLITIAFDELINGEN
Polititorvet 14
1780 København V
Telefon: 3314 8888
Telefax: 4515 0006
E-mail: politiafd@politi.dk
Web:
www.politi.dk

Statusrapport
Kriminalitet forøvet af rockere og bander
2008

Side 2

Indhold
Statusrapport for 2008 om kriminalitet forøvet af rockere og bander .............................................................1
I. INDLEDNING ..............................................................................................................................................8
II. GENERELLE DEL .......................................................................................................................................8
3. Historik..........................................................................................................................................................8
3.1 Rockerne ................................................................................................................................................8
3.1.1. Hells Angels....................................................................................................................................9
3.1.2. Hells Angels supportere ...............................................................................................................10
3.1.3. Bandidos .......................................................................................................................................11
3.1.3. Bandidos supportere .........................................................................................................................13
3.2. Den store Nordiske Rockerkrig ...........................................................................................................13
3.3. Fredsaftalen ..........................................................................................................................................14
3.4. Grupper og netværk der begår alvorlig kriminalitet - bander .............................................................15
3.5. Relationerne mellem rockerne og banderne ........................................................................................16
4. Politiets håndtering af rockerne og banderne..............................................................................................16
4.1. Styregrupper .........................................................................................................................................17
4.2. Nationalt Efterforskningscenter ...........................................................................................................17
4.3. Udviklingsprojekt vedrørende grupperelateret kriminalitet ................................................................18
4.4. Strategi for en intensiveret indsats mod rockermiljøet .......................................................................18
4.5. Strategi for en forstærket indsats mod kriminelle grupper og netværk ..............................................19
4.6. Nærmere beskrivelse af den politimæssige indsats på området .........................................................19
4.7. Tværmyndighedsmæssigt samarbejde .................................................................................................22
4.7.1. Økonomiske og skattemæssige forhold........................................................................................22
4.7.2. Præventiv indsats ..........................................................................................................................23
4.8. Andre tiltag ..........................................................................................................................................25
III.
SPECIELLE DEL ................................................................................................................................25
5. Situationsbilledet .........................................................................................................................................25
5.1. Situationen ved udgangen af 2007 ......................................................................................................25
5.2. Overordnet om udviklingen i 2008 .....................................................................................................27
5.3. Kriminalitetsstatus 2008 ......................................................................................................................30
5.3.1. Hells Angels, niveau 1 .................................................................................................................34
5.3.2. Hells Angels’ støttegrupper, niveau 1 ..........................................................................................36
5.3.3. Bandidos, niveau 1 .......................................................................................................................38
5.3.4. Bandidos’ støttegrupper, niveau 1 ..................................................................................................6
5.3.5. Bander og grupper, niveau 1 ..........................................................................................................8
5.3.5.1. Blågårdsplads-gruppen ...............................................................................................................10
5.3.5.2. Bloodz ........................................................................................................................................11
5.3.5.3. Den Internationale Klub .............................................................................................................12
5.3.5.4. Sjælør-gruppen ...........................................................................................................................12
5.3.5.5. Black Cobra ................................................................................................................................13
5.3.6. Niveau 2-grupper ..........................................................................................................................14
5.2.6.1. Nordjyllands Politi .........................................................................................................................14
5.3.6.2. Østjyllands Politi ........................................................................................................................16
5.3.6.3. Midt- og Vestjyllands Politi ......................................................................................................17
5.3.6.4. Sydøstjyllands Politi...................................................................................................................18
5.3.6.5. Syd- og Sønderjyllands Politi ....................................................................................................19
5.3.6.6. Fyns Politi ..................................................................................................................................14

5.3.6.7. Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi ......................................................................................15
5.3.6.8. Midt- og Vestsjællands Politi.....................................................................................................16
5.3.6.9. Nordsjællands Politi ...................................................................................................................17
5.3.6.10.
Københavns Vestegns Politi ..................................................................................................17
5.3.6.11.
Københavns Politi..................................................................................................................17
5.3.6.12.
Bornholms Politi ....................................................................................................................18
6. Den samlede kriminalitet forøvet frem til og med 2008 ............................................................................19
6.1. Medlemmer af niveau 1-grupperne.....................................................................................................19
6.2. Medlemmer af niveau 2-grupperne .....................................................................................................19
IV.
SAMMENFATNING OG VURDERING...........................................................................................20

Side 3

5.3.6.2. Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi ............................................... 50
5.3.6.3. Midt- og Vestsjællands Politi ............................................................. 51
5.3.6.4. Nordsjællands Politi............................................................................ 52
5.3.6.5. Københavns Vestegns Politi ............................................................. 52
5.3.6.6. Københavns Politi ............................................................................. 54
5.3.6.7. Bornholms Politi ............................................................................... 55
3. Den samlede kriminalitet forøvet frem til og med 2008 ...................................... 56
6.1. Medlemmer af niveau 1-grupperne ............................................................... 56
6.2. Medlemmer af niveau 2-grupperne ............................................................... 56
III. SAMMENFATNING OG VURDERING ......................................................... 57

I. INDLEDNING
Denne rapport indeholder et uddrag af de oplysninger, som Rigspolitiet og
politikredsene er kommet i besiddelse af i forbindelse med den systematiske
politimæssige monitering af rockere og bander. Oplysningerne er indsamlet med
henblik på en intensiv og målrettet politimæssig indsats, der har til formål at
efterforske, forhindre og opklare forbrydelser.
Rapporten indeholder oplysninger om samtlige rockergrupper og bander og disses
medlemmer, som ved udgangen af 2008 blev moniteret af dansk politi. Rapporten
indeholder således oplysninger om i alt 80 rockergrupper og bander med i alt 944
medlemmer og tilknyttede personer. Statusrapporten for 2007 indeholdt alene
oplysninger om de dele af bandemiljøet, som på daværende tidspunkt blev moniteret
i Rigspolitiet.
Rapportens afsnit II Indeholder en overordnet beskrivelse af udviklingen af de største
rockerklubber samt banderne. Afsnittet indeholder endvidere en overordnet
beskrivelse af den politimæssige indsats på området.
Afsnit III indeholder en overordnet gennemgang af situationen i rocker- og
bandemiljøet for 2008, herunder navnlig i relation kriminalitet begået af personer med
tilknytning til dette miljø.

II. GENERELLE DEL
3. Historik
3.1 Rockerne
I Danmark anvendes betegnelsen rockere om det internationale fænomen ”Outlaw
Motorcycle Gangs”. Globalt set er Hells Angels, Bandidos, Outlaws og Pagans de
ledende klubber. Rockermiljøet i Danmark er domineret af Hells Angels og Bandidos.
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Fælles for Hells Angels og Bandidos er, at de er internationale klubber, der begge har
deres udspring i USA. Klubberne er begge karakteriseret ved at have en hierarkisk
struktur, hvor egne normer og regler udgør et internt og internationalt kodeks. Der er
tale om et strengt internt hierarki, hvor medlemmerne tildeles særlig rang og status.
Rockerfænomenet begyndte at optræde i Danmark i begyndelsen af 70’erne i form
af en halv snes – til dels indbyrdes rivaliserende – motorcykelklubber. Rivaliseringen
udvikledes sidst i 70’erne og udmøntede sig i en række drabssager og alvorlige
voldssager.

3.1.1. Hells Angels
Hells Angels, der er den ældste af de store internationale rockerklubber, blev
grundlagt i marts 1948 i San Bernadino i Californien. Hells Angels har været
forbillede for opbygningen af størstedelen af de øvrige store rockerklubber.
Hells Angels ekspanderede kraftigt i USA gennem 1960’erne. I 1961 blev det første
internationale chapter oprettet i New Zealand, og herefter ekspanderede Hells
Angels til den øvrige del af verden.
Den første nordiske afdeling af Hells Angels blev oprettet i Danmark i 1980, hvor
”Unionen MC” i København blev udnævnt til en fuldgyldig Hells Angels-afdeling
– ”Hells Angels MC Copenhagen”. Afdelingen fik samtidig ret til at bære den
uniformering, der er kendetegnende for Hells Angels. Siden har Hells Angels oprettet
chaptre adskillige steder i Danmark.
Nedenstående oversigt viser Hells Angels nuværende tilholdssteder i Danmark:
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3.1.2. Hells Angels supportere
I tilknytning til Hells Angels og klubbens fuldgyldige medlemmer har der traditionelt
befundet sig en række personer – supportere – der ikke er medlemmeraf klubben,
men som støtter klubben. Supporterne har traditionelt tilkendegivet deres støtte ved
økonomiske bidrag og ved at iføre sig beklædningsgenstande, som tydeligt
tilkendegiver støtte til rockerklubben.
Nogle supportere har herudover engageret sig i egentlige støttegrupper og herigennem
fungeret som ”håndlangere” for medlemmer af moderklubben. Støttegrupperne har
for de flestes vedkommende bestået af yngre mænd, der har haft ønske om at opnå
en mere fast tilknytning til Hells Angels. For at opnå dettehar de pågældende gået
til hånde, herunder som vagter ved forskellige arrangementer og ved i betydeligt
omfang at varetage den konkrete udførelse af kriminelle handlinger for fuldgyldige
medlemmer.

I årene 2003-04 opløste Hells Angels deres daværende supportgruppe, Red and White
Support Crew, som man ønskede at distancere sig fra, idet man ikke itilstrækkeligt
omfang var i stand til at kontrollere og styre supporterne og deres handlinger.
I efteråret 2007 etablerede Hells Angels imidlertid på ny en støttegruppe - AK81
Copenhagen. AK-81 er siden ekspanderet og bestod ved udgangen af 2008 af 10
grupper. AK81 består i lighed med tidligere supportgrupper – primært – af yngre
mænd, der er kendt for bl.a. personfarlig kriminalitet. Medlemmerne af AK81 færdes
i Hells Angels klubhuse.
Det er Rigspolitiets opfattelse, at Hells Angels kontrollerer AK81 og medlemmerne.
Det er i den forbindelse Rigspolitiets opfattelse, at medlemmer af AK81 – i lighed
med tidligere supportgrupper og disses medlemmer - fungerer som ”håndlangere”
for Hells Angels, idet medlemmerne udfører kriminelle handlinger for medlemmer af
Hells Angels. Dette har betydning for Hells Angels i forbindelse med den
igangværende konflikt med visse dele af bandemiljøet, idet medlemmer af AK 81 i
væsentligt omfang udfører direkte konfrontationer over for bandemiljøet. Det kan
efter Rigspolitiets opfattelse i den forbindelse formentlig tillægges betydning, at de
moniterede medlemmer af Hells Angels i gennemsnit er over 39 år – i de
københavnske afdelinger over 43 år – og at Hells Angels således står over for
modstandere fra bandemiljøet der er væsentligt yngre. Det er ligeledes Rigspolitiets
opfattelse, at AK81 har til formål at aflede myndigheders – og i konfliktsituationer de
rivaliserende klubber og banders – interesse for medlemmerne af Hells Angels.

3.1.3. Bandidos
Bandidos blev stiftet i 1966 i San Leon i Texas. Bandidos ekspanderede i 1970’erne
hovedsageligt i de sydøstlige stater i USA, og i 1983 blev det første
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internationale chapter oprettet i Australien, hvorefter Bandidos ekspanderede til
resten af verden.
I 1992 ekspanderede Bandidos i Europa, og to europæiske probationary afdelinger
(prøveafdelinger) blev oprettet i Danmark - Bandidos MC Northland og Bandidos MC
East Coast. Disse afdelinger blev i december 1993 forfremmet til fuldgyldige
afdelinger af Bandidos Nation, hvilket markerede grundlæggelsen af de første
nordiske afdelinger af Bandidos.
I 1996 blev Bandidos National Europe chapter oprettet, hvilket kan betragtes som
ledelsen af Bandidos i Europa, idet der herfra kan ske omstødelse af beslutninger
truffet af Bandidos i Europa. Bandidos National Europe består bl.a. af danske
medlemmer, som har kontor i Bandidos MC Elsinores klubhus i Helsingør.
Nedenstående oversigt viser Bandidos’ nuværende tilholdssteder i Danmark:

Side 8

3.1.3. Bandidos supportere
I lighed med Hells Angels har der også traditionelt i tilknytning til Bandidos befundet
sig en række personer – supportere – der ikke er medlemmer af Bandidos, men som
støtter klubben. Bandidos’ supporterne har også traditionelt tilkendegivet deres støtte
ved økonomiske bidrag eller ved at iføre sig beklædningsgenstande, som tydeligt
tilkendegiver støtte til rockerklubben.
På samme måde som i relation til Hells Angels har nogle af Bandidos’ supportere
desuden engageret sig i egentlige støttegrupper og herigennem fungeret som
”håndlangere” for medlemmer af moderklubben. Bandidos støttegrupperne har også
for de flestes vedkommende bestået af yngre mænd, der har haft ønske om at opnå en
mere fast tilknytning til Bandidos. Disse har ligeledes gået til hånde for medlemmer
af Bandidos, herunder i forbindelse med udførelse af kriminelle handlinger.
I lighed med Hells Angels valgte Bandidos at opløse deres daværende
supportgrupper.
I 2004 blev Devils Pack som den første af de nuværende støttegrupper til Bandidos
oprettet. Bandidos’ støttegrupper bærer - i modsætning til Hells Angels støttegrupper
AK81 - ikke samme navn, men i lighed med AK81 færdes de forskellige medlemmer
af støttegrupperne i Bandidos’ klubhuse og har indbyrdes kontakt til hinanden.

3.2. Den store Nordiske Rockerkrig
I årene fra 1995 til 1997 udspilledes den såkaldte ”Store Nordiske Rockerkrig”.
Hells Angels havde indledningsvist accepteret, at Bandidos ekspanderede til
Nordeuropa ved at oprette afdelinger i Danmark i 1993. Hells Angels holdning
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ændredes imidlertid i de efterfølgende år, hvor Bandidos oprettede flere afdelingeri
hele Skandinavien.
Problemerne og konflikterne mellem medlemmerne af Hells Angels og Bandidos
eskalerede som følge af, at klubbernes medlemmer havde interesser i relation til
navnlig narkotikamarkedet, og idet begge klubbers medlemmer ønskede monopolpå
adgangen til at udøve kriminalitet inden for bestemte geografiske områder.
Den voldelige konflikt mellem Hells Angels og Bandidos startede med gensidige drab
og drabsforsøg på medlemmer af klubberne i Sverige og Finland - Bandidos’ leder i
Sverige blev således dræbt i 1995. Som bekendt bredte konflikten sig til Danmark,
hvor der også blev begået drab og drabsforsøg. Under konflikten blevder anvendt
såvel skydevåben som bomber og panserværnsraketter. Det er Rigspolitiets vurdering,
at det var de danske afdelinger af klubberne, der var styrende i relation til den
daværende nordiske konflikt.
Konfrontationerne mellem Hells Angels og Bandidos i Norden resulterede i perioden
fra 1995 til 1997 i 11 drab og 74 drabsforsøg.

3.3. Fredsaftalen
I september 1997 afholdt Hells Angels og Bandidos en pressekonference i Danmark,
hvor de oplyste, at klubberne var nået til enighed om, at alle voldshandlinger mellem
Hells Angels og Bandidos skulle indstilles. Klubberne havde endvidere aftalt, at de
ikke ville udvide deres tilstedeværelse i Norden vedat oprette yderligere afdelinger.
Herudover ønskede Hells Angels og Bandidos ikke nærmere at redegøre for
fredsaftalen.
Det er imidlertid Rigspolitiets opfattelse, at klubberne har en fælles strategi, der
indebærer, at Hells Angels og Bandidos aktivt søger at undgå voldelige
konfrontationer.
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Under den ”Store Nordiske Rockerkrig” kunne det konstateres, at rockernes
involvering i deres oprindelige kriminalitet, herunder narkotikakriminalitet og
berigelseskriminalitet, blev formindsket i takt med, at man måtte bruge ressourcer på
at overvåge og bekæmpe hinanden. Kort efter fredsaftalens indgåelse kunne det
imidlertid konstateres, at kriminalitetsniveauet for klubbernes medlemmer igen steg.
Siden fredsaftalens indgåelse har der ikke været udøvet voldshandlinger i Danmark,
der kan betragtes som værende led i en egentlig voldelig konflikt mellem Hells
Angels og Bandidos. Der har imidlertid været enkeltstående voldshandlinger mellem
medlemmer af de enkelte klubber, og på globalt plan erder et latent spændt forhold
mellem de to klubber, som betragter hinanden som rivaler.

3.4. Grupper og netværk der begår alvorlig kriminalitet - bander
De grupper og netværk, der begår alvorlig kriminalitet, bandemiljøet, er siden 2003
blevet mere synlige, og der er konstateret konflikter af ofte særdeles voldelig karakter,
som har indebåret anvendelse af skydevåben. Konflikterne har bestået mellem
forskellige bander og mellem bander og rockermiljøet.
De fleste personer med tilknytning til bandemiljøet er yngre mænd med andenetnisk
oprindelse end dansk. En række personer fra bandemiljøet udviser særdeles
hensynsløs og voldelig adfærd, som udnyttes i kriminel sammenhæng.
De bander, der begår alvorligere kriminalitet, har en række lighedspunkter med
rockermiljøet, idet begge miljøer benytter sig af vold som middel til at opnå deres
mål, ligesom der er konstateret samarbejde med kriminelle personer og grupperinger
i udlandet. Banderne adskiller sig dog organisatorisk og kulturelt meget fra
rockergrupperne, idet de fleste bander ikke har nogen veldefineret

organisation eller formaliseret bandestruktur eller hierarki, ligesom de fleste bander
ikke har egentlige klubhuse, hvor de holder til. De personer, som er tilknyttet de
enkelte bander, agerer imidlertid som gruppe, herunder særligt i forbindelse med
konfrontationer, og de pågældende betragtes derfor også af Rigspolitiet som
medlemmer af de forskellige bander.

3.5. Relationerne mellem rockerne og banderne
Det er Rigspolitiets opfattelse, at medlemmer af rockergrupperne, der historisk har
været styrende i relation til udøvelse af alvorlig og organiseret kriminalitet i Danmark,
gennem de senere år er blevet trængt af en intensiveret myndighedsindsats og af
fremkomsten af andre kriminelle grupper og netværk – bander – med evne og vilje til
at udfordre rockermiljøet.
Rigspolitiet har således kunnet konstatere, at personer med tilknytning til
bandemiljøet i stigende omfang har udøvet kriminalitet, der i sin art og karakter –
navnlig narkotika- og voldskriminalitet - er sammenlignelig med den kriminalitet, der
traditionelt har knyttet sig til rockermiljøet.
Kriminalitetens profitmotiv har bevirket, at der er opstået konkurrence mellem
bandemiljøet og rockermiljøet, hvilket i 2007 og 2008 har været en væsentligfaktor
i relation til de voldelige konflikter mellem visse dele af bandemiljøet og Hells
Angels.

4. Politiets håndtering af rockerne og banderne
Den politimæssige strategi i relation til kriminalitet begået af personer med
tilknytning til rockermiljøet og bandemiljøet retter sig navnlig mod at efterforske,
afdække og strafforfølge kriminaliteten, hvortil kommer forebyggelse af, at
kriminalitet bliver begået.
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4.1. Styregrupper
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Som følge af den ”Store Nordiske Rockerkrig” nedsatte Justitsministeriet ved
cirkulæreskrivelse af 30. april 1996 en styregruppe, der skulle styrke koordineringen
af den politimæssige indsats mod rockerkriminalitet.
Styregruppen skulle fungere som centralt bindeled til de enkelt politikredse og til
lokalt eller regionalt sammensatte specialgrupper på tværs af politikredsgrænserne.
Gennem en særlig målrettet efterforskning og informationsudveksling var målet at
opklare kriminalitet, der blev begået i rockermiljøet og at forhindre nye forbrydelser.
Den nævnte styregruppe blev i år 2000 afløst af en styregruppe nedsat af Rigspolitiet
- styregruppen vedrørende efterforskningsstøttecentrene samt grænseoverskridende
organiseret kriminalitet. Den nye styregruppe skulle videreføre arbejdet fra den
tidligere styregruppe samt være mere bredt funderet i relation til indsatsen mod
grænseoverskridende organiseret kriminalitet. De indhøstede erfaringer fra indsatsen
mod rockerkriminalitet skulle således mere generelt finde anvendelse i relation til
kriminalitet, der kunne
grænseoverskridende

betegnes

eller

i

som værende (politikreds- eller lande-)

øvrigt

som værende af organiseret eller

efterforskningsmæssigt kompliceret karakter.

4.2. Nationalt Efterforskningscenter
Nationalt Efterforskningscenter (NEC) blev etableret i 1998 som en selvstændig
enhed i Rigspolitiet.
NEC har overordnet til opgave at monitere organiseret, kompliceret eller
ressourcetung kriminalitet med det formål at tilvejebringe og vedligeholde et højt
informations- og videnniveau, således at politikredsene får adgang til det bedst mulige
overblik over international og/eller kredsgrænseoverskridende kriminalitet.
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NEC har ikke alene ansvaret for at monitere organiseret kriminalitet i Danmark, men
er ligeledes et nationalt, politifagligt ekspertcenter, der kan assistere politikredsene i
indsatsen mod organiseret kriminalitet, herunder i form af ekspertbistand,
analysebistand eller efterforskningsmæssig bistand.

4.3. Udviklingsprojekt vedrørende grupperelateret kriminalitet
Rigspolitiet iværksatte i 2001 et udviklingsprojekt, som havde til formål at belyse
omfanget og karakteren af ”grupperelateret kriminalitet” samt at formidle
erfaringerne med og metoder til forebyggelse og bekæmpelse af sådan kriminalitet.
Projektet

blev

gennemført

af

PLS

Rambøll

Management

og

Socialforskningsinstituttet i fællesskab og udmøntede sig i en rapport, der indeholdt
en række anbefalinger. Rapporten omhandler såvel bander som gruppen af
utilpassede unge.
Det fremgik bl.a. af rapporten, at de sociale relationer i gruppen er vigtigere for
personernes adfærd end selve tilhørsforholdet til gruppen, at der er brug for en
differentieret indsats, der tager højde for forskellige typer af grupper, og at der vil
være behov for, at politikredsene samarbejder på tværs ved anvendelse af
kriminalitetsbekæmpende tiltag.

4.4. Strategi for en intensiveret indsats mod rockermiljøet
På baggrund af anbefalingerne i rapporten fra PLS Rambøll Management og
styregruppens arbejde udarbejdede Rigspolitiet i 2002 en egentlig strategi for den
politimæssige indsats på rockerområdet - ”Plan for intensiveret indsats mod den
kriminalitet og de ordensmæssige problemer m.v., der udspringer af rockermiljøet.”
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Planen fastlægger bl.a. den nærmere ansvarsfordeling mellem Rigspolitiet og
politikredsene med henblik på at sikre en strategisk forankret, målrettet, effektiv og
samlet indsats fra dansk politi og politiets samarbejdspartnere mod alvorligereog
organiseret kriminalitet, der udspringer fra rockermiljøet.

4.5. Strategi for en forstærket indsats mod kriminelle grupper og netværk
I juni 2005 blev den hidtidige rockerindsats tilpasset og udvidet til at omfatte de
grupper og netværk, der begår alvorligere kriminalitet, og som var begyndt at
overtage en del af rockernes traditionelle profitområder. Der var således identificeret
et behov for at udvide indsatsen til også at omfatte bandemiljøet.
Der blev således udarbejdet en strategi for en forstærket indsats mod de kriminelle
grupper og netværk, der begår alvorligere kriminalitet (banderne). Strategien tog sigte
på såvel kriminalitetsbekæmpelse som en samfundsmæssig imødegåelse af de
kriminelle grupper og netværk.
Strategien fastlægger – i lighed med strategien for en intensiveret indsats mod
rockermiljøet – den nærmere ansvarsfordeling mellem Rigspolitiet og politikredsene
med henblik på at sikre en strategisk forankret, målrettet, effektiv og samlet indsats
fra dansk politi og politiets samarbejdspartnere mod alvorligere og organiseret
kriminalitet begået af kriminelle grupper og netværk.

4.6. Nærmere beskrivelse af den politimæssige indsats på området
Dansk politis samlede indsats mod kriminalitet i rocker- og bandemiljøet er
karakteriseret ved en massiv efterforskningsmæssig indsats baseret på analyser og
vurderinger af de enkelte kriminelle gruppers og enkeltindividers kriminelle
aktiviteter. Det efterretningsbillede, der ligger til grund for udarbejdelse af analyser
og vurderinger, tilvejebringes i et tæt samarbejde mellem de centrale og

lokale efterforskningsenheder og alle øvrige dele af dansk politi, der således gennem
de løbende rapporteringer til bl.a. politiets centrale edb-systemer skaber grundlaget
for den samlede indsats.
Der er med de nye politikredse etableret enheder, som har muliggjort en specialisering
i alle politikredse i forhold til indsatsen over for den alvorligere og organiserede
kriminalitet, hvorved der skabes grundlag for en mere målrettet og effektiv
kriminalitetsbekæmpelse.
Politikredsene

har

således

foretaget

en

omstrukturering

af

kredsenes

efterforskningsenheder. Politikredsenes efterforskningssøjler er som udgangspunkt
inddelt i afdelinger for henholdsvis organiseret kriminalitet, personfarlig kriminalitet
og økonomisk kriminalitet, hvilket medvirker til at opbygge og fastholde en
specialiseret viden på de enkelte områder.
Samtlige politikredse har endvidere oprettet en afdeling for operativ planlægning
og analyse (de såkaldte OPA-centre), der i relation til indsatsen over for de kriminelle
grupper og netværk bl.a. har til opgave at kortlægge situationen vedrørende de lokalt
forankrede rockergrupper og kriminelle bander (de såkaldte niveau 2-grupper).
Der er i samtlige politikredse oprettet juridiske enheder – advokaturer – for
henholdsvis organiseret og personfarlig kriminalitet, der behandler politikredsens
sager vedrørende de nævnte kriminalitetstyper. Med denne struktur, hvor de enkelte
advokaturer understøttes af specialiserede efterforskere fra politidelens tilsvarende
efterforskningsafdelinger,

sikres

et

tæt

samarbejde

mellem

politiet

og

anklagemyndigheden i forbindelse med tilrettelæggelsen af efterforskningen m.v.,
hvilket tillige bidrager til at sikre en effektiv og konsekvent retshåndhævelse.
Det skal endelig bemærkes, at Rigspolitiets strategier for indsatsen mod henholdsvis
rocker- og bandemiljøet ud over den intensiverede politimæssige
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indsats tillige lægger vægt på en massiv og sammenhængende myndighedsindsats,
herunder navnlig med henblik på afdækning af økonomiske og skattemæssige forhold
som et led i den kriminalitetsbekæmpende indsats. Der er som led heri på såvel lokalt
som nationalt niveau etableret samarbejde med andre relevante myndigheder,
herunder navnlig SKAT.
Rigspolitiet varetager den overordnede koordination af politiets samlede indsats imod
den alvorligere og organiserede kriminalitet, herunder såvel kriminalitet begået af
rockere som af kriminelle grupper og netværk - bander.
Som led heri modtager, indsamler, sammenligner, bearbejder og formidler
Rigspolitiet relevante oplysninger fra landets politikredse for at kunne bistå
politikredsene med at modvirke og opklare kriminalitet af kredsgrænseoverskridende
og organiseret karakter (såkaldt analyse og monitering). De oplysninger, som
Rigspolitiet modtager fra politikredsene, suppleres i den forbindelse med oplysninger
fra nationale og internationale samarbejdspartnere.
Rigspolitiet foretager på denne baggrund løbende analyser af situationen på landsplan
og videreformidler det samlede billede i relation til den alvorligere og organiserede
kriminalitet til politikredsene med henblik på at sikre en effektiv og målrettet
tilrettelæggelse af politiets samlede indsats på området, herunder f.eks. ved
udpegning af konkrete mål for en intensiv politimæssig efterforskning eller i
forbindelse med nedsættelse af egentlige task forces med deltagelse af medarbejdere
fra Rigspolitiet og relevante politikredse.
Rigspolitiet kan således på baggrund af alle de indsamlede og bearbejdede
oplysninger udpege grupperinger eller enkeltindivider, herunder grupperinger eller
individer med relation til bande- eller rockermiljøet, som har gennemført eller
formodes at planlægge gennemførelse af kriminalitet. Der skabes på denne måde
grundlag for konkrete efterforskninger i relation til de pågældende grupper
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og enkeltindivider. Rigspolitiet kan som led i sådanne efterforskninger stille bistand
fra Rejseholdet til rådighed.
Ansvaret for den politimæssige monitering og analyse er fordelt mellem Rigspolitiet
og politikredsene således, at Rigspolitiet moniterer de såkaldte niveau 1-grupper,
mens politikredsene moniterer de ovenfor nævnte niveau 2-grupper. Det bemærkes
i den forbindelse, at Rigspolitiet efter aftale med Københavns Politi forestår
moniteringen af niveau 2-grupper i Københavns politikreds.
Det beror på en konkret vurdering, om en gruppe skal henføres til niveau 1 eller 2, og
om moniteringen derfor skal forestås af Rigspolitiet eller politikredsene. Afgørelsen
heraf træffes i fællesskab af Rigspolitiet og de enkelte berørte politikredse.
Det er dog besluttet, at niveau 1-grupperne i alle tilfælde består af Hells Angels og
Bandidos

samt

disse

klubbers

egentlige

supportgrupper.

Hertil

kommer

bandegrupperinger, der i lighed med rockergrupperne har en vis stærkereorganisering,
og

som

begår

alvorlig

organiseret

kriminalitet,

herunder

af

(kreds)grænseoverskridende karakter.
Niveau 2-grupperne består af øvrige grupper og bander, der har en vis
organiseringsgrad, og som lokalt udøver alvorlig organiseret kriminalitet.

4.7. Tværmyndighedsmæssigt samarbejde
4.7.1. Økonomiske og skattemæssige forhold
Som led i den forstærkede indsats mod såvel rockergrupperne som de kriminelle
bander lægges der vægt på en massiv og sammenhængende myndighedsindsats,
herunder med henblik på afdækning af økonomiske og skattemæssige forhold, som
kan forfølges strafferetligt og/eller som led i SKATs indsats på området.
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Politiet har gennem de senere år i tæt samarbejde med SKAT gennemført en række
indsatser, der har været rettet imod medlemmer af rockergrupper og bander.
Samarbejdet udmøntes på den måde, at SKAT fra Rigspolitiet modtager en
fortegnelse over moniterede rocker- og bandemedlemmer, der skønnes at kunne have
interesse i relation til afdækning af økonomiske og skattemæssige forhold. SKAT
udarbejder på den baggrund en opgørelse over de relevante personers økonomiske
forhold.
Politiet kan herefter med udgangspunkt i det af SKAT udarbejdede materiale udpege
relevante personer som efterforskningsmæssige mål, hvilket sker på grundlag af de
oplysninger, der er tilvejebragt i forbindelse med den systematiske politimæssige
monitering.
I samarbejde med de særlige enheder for økonomisk kriminalitet hos SKAT og
eventuelt

Statsadvokaten

for

Særlig

Økonomisk

Kriminalitet

planlægger

politikredsene det videre forløb i sagerne, og det besluttes, om afdækkede forhold skal
forfølges af SKAT som overtrædelser af skattelovgivningen, eller om forholdene har
en sådan karakter, at politiet og anklagemyndigheden skal retsforfølge forholdene
som overtrædelser af straffeloven.

4.7.2. Præventiv indsats
Ifølge flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010 samt
udmøntningsplanen for denne er indsatsen over for kriminelle bander et særligt
prioriteret kriminalitetsområde. På den baggrund følger Rigspolitiet nøje
politikredsenes arbejde på området, og der foretages ligeledes i den forbindelse
halvårlige afrapporteringer vedrørende politikredsenes udmøntning af den
overordnede strategi over for løst organiserede grupper af utilpassede unge – grupper
som ikke begår kriminalitet af en karakter, der kan begrunde, at de undergives
systematisk politimæssig monitering.
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Efter Rigspolitiets opfattelse er det – ikke mindst set i lyset af den igangværende
udvikling inden for bandemiljøet – af meget stor betydning, at let påvirkelige,
utilpassede unge forhindres i at blive en del af de kriminelle bander.
En statusrapport fra april 2008 vedrørende politiets kriminalpræventive arbejdeviser,
at der er behov for at videreudvikle og udbygge politiets indsats på området.
Rigspolitiet vil derfor sammen med politikredsene også fremover have en særlig
fokus rettet mod iværksættelse af initiativer, der – som de ovennævnte – forventes
at kunne bidrage til at modvirke, at børn og unge kommer ud i bandekriminalitet.
Regeringen

nedsatte

i

december

2007

Kommissionen

vedrørende

Ungdomskriminalitet. Kommissionen skal foretage en samlet gennemgang af
indsatsen mod ungdomskriminalitet og på grundlag heraf komme med enindstilling
om, hvordan indsatsen kan styrkes.
Kommissionens betænkning forventes at foreligge i 2009, hvorfor Rigspolitiet har
fundet det mest rigtigt at afvente kommissionens anbefalinger, således at disse kan
indgå i politiets arbejde med at forny eller justere politiets strategi på området.
Når resultaterne af projektet vedrørende bl.a. videnopsamling og forskning i
bandekriminalitet, der igangsættes som led i udmøntningen af finansloven for 2009,
foreligger, vil også disse indgå i politiets fremtidige strategiarbejde på området. Et af
projektets hovedformål er at indsamle viden om rekrutteringsprocesser med henblik
på at identificere relevante faktorer til inddragelse i henholdsvis forebyggelse i form
af en begrænsning af rekrutteringen samt eventuelle tiltag omkring indsatser for at få
afbrudt et eksisterendebandetilhørsforhold.

4.8. Andre tiltag
Flere nyere lovgivningsmæssige tiltag har givet politiet gode redskaber i kampen mod
kriminalitet begået af rocker- og bandemedlemmer.
Politiloven giver således mulighed for at etablere visitationszoner, således at politiet
kan kontrollere om nogen besidder eller bærer våben. Visitationszoner har i
særdeleshed været anvendt i København i løbet af 2008.
I sommeren 2008 blev der endvidere indført skærpede regler for besiddelse af våben,
hvilket har betydet, at det er blevet mindre vanskeligt at varetægtsfængsle personer,
der bliver anholdt med skydevåben på offentlige steder.

III. SPECIELLE DEL
5. Situationsbilledet
5.1. Situationen ved udgangen af 2007
Det fremgår af Rigspolitiets statusrapport vedrørende kriminalitet forøvet af bander
i 2007, at der ikke på daværende tidspunkt var sket væsentlige ændringer i relation til
de kriminalitetstyper, som udøves af medlemmer af banderne, og at hovedvægten
forsat lå på narkotikakriminalitet, voldskriminalitet og våbenkriminalitet. Rigspolitiet
forventede ikke væsentlige ændringer i relation hertil.
Det fremgår endvidere, at der dels mellem enkelte bander, dels mellem enkelte bander
og rockerklubberne var modsætningsforhold, der havde givet anledning til
konfrontationer.
Det blev anført, at disse modsætningsforhold ikke var nyopståede, men havde været
kendt af politiet gennem flere år.
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Det kunne endvidere konstateres, at anvendelse af stik- og skydevåben iforbindelse
med konfrontationer havde været stigende. Rigspolitiet vurderede, at dette ikke
skyldtes, at bander var bevæbnede i højere grad end tidligere, mennærmere, at flere
af modsætningsforholdene mellem banderne havde manifesteretsig i form af direkte
konfrontation. Politiet havde således også tidligere konstateret, at de moniterede
bander havde været i besiddelse af og havde anvendt skydevåben.
Der blev i 2007 registreret i alt 28 episoder, hvor skydevåben havde været anvendti
det offentlige rum. I 12 af disse episoder havde medlemmer fra de moniterede bander
efter Rigspolitiets vurdering været involveret.
Rigspolitiet anførte i den forbindelse, at da de moniterede bander havde adgang til
våben og sprængstoffer og såvel historisk som aktuelt havde vist vilje til at anvende
disse, ville det kunne medføre alvorlige følger, såfremt konfrontationerne fortsatte.
Det var Rigspolitiets vurdering, at modsætningsforholdene mellem de forskellige
bander samt modsætningsforholdende over for særligt Hells Angels forsat ville bestå,
samt at disse modsætningsforhold fremover ville kunne give anledning til
konfrontationer.
Som årsag til de konstaterede modsætningsforhold blev anført en fortsat kamp om
markedsandele på narkotikamarkedet. Det blev i den forbindelse anført, at det ville
kunne få betydning, at Hells Angels søgte at styrke sin magtposition ved oprettelsen
af AK81, ligesom de moniterede banders æresbegreber ville bidrage til en selvstændig
fortsættelse af konflikterne og til nye konfrontationer.
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5.2. Overordnet om udviklingen i 2008
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Nærværende statusrapport indeholder, i modsætning til statusrapporten om
kriminalitet forøvet af bander i 2007, ikke alene oplysninger om bander, der moniteres
af Rigspolitiet, men om alle rockerklubber og bander, der moniteres af dansk politi.
Baggrunden herfor er, at en sådan samlet afrapportering giver et mere dækkende
billede af typen og omfanget af den kriminalitet, der begås af de grupper, som er
undergivet monitering af dansk politi. Hertil kommer, at de enkelte grupper og
miljøer påvirker hinanden gennem samarbejde eller konfrontation, hvilket kan have
betydning for kriminalitetsudviklingen på området og for forholdet mellem de enkelte
grupper.
I

2008

har

modsætningsforholdene

mellem

de

forskellige

bander

og

modsætningsforholdene mellem visse dele af bandemiljøet og særligt Hells Angels
vist sig forsat at bestå, ligesom disse modsætningsforhold har givet anledning til nye
voldelige konfrontationer, der i vidt omfang har indebåret anvendelse af bl.a.
skydevåben.
Hells Angels har fra udgangen af 2007 og gennem 2008 etableret ti AK81støttegrupper med henblik på at styrke sin magtposition. Hells Angels er således
gennem de senere år blevet trængt af personer fra bandemiljøet. Hells Angels og
AK81 står nu over for en række kriminelle bandegrupperinger ikke mindst i en fortsat
kamp om markedsandele på narkotikamarkedet, hvilket i løbet af 2008 har givet
anledning til flere voldelige konfrontationer, der bl.a. har indebåret anvendelse af
skydevåben. Konfrontationerne er tillige udtryk for, at de forskellige grupperinger
positionerer sig over for hinanden i relation til territoriel status.
Det er konstateret, at medlemmer fra AK81 har ageret som ”håndlangere” for
medlemmer af Hells Angels, idet de på vegne af disse agerer i konflikten mod
banderne og udfører kriminelle handlinger.

Konflikten mellem personer fra bandemiljøet og personer fra Hells Angels blev
yderligere optrappet i sensommeren 2008, hvor en mand af anden etnisk oprindelse
end dansk blev dræbt i Tingbjerg i København. I bandemiljøet mistænker man
personer fra AK81 for at stå bag drabet, hvilket har ført til, at det i forvejen anspændte
forhold mellem Hells Angels og dele af bandemiljøet er blevet yderligere
anspændt. I bandemiljøet har der således været – og er fortsat – et stærkt ønske om
at hævne drabet, hvilket har givet anledning til gensidige voldelige konfrontationer
med personer med tilknytning til Hells Angels og AK81.
Det er Rigspolitiets vurdering, at en betydelig del af konfrontationerne og
skudepisoderne i 2008 kan knyttes til uoverensstemmelserne mellem Hells Angels og
AK81 på den ene side og personer fra bandemiljøet på den anden side.
Der eksisterer imidlertid tillige modsætningsforhold mellem flere personer fra
forskellige bandegrupperinger, hvilket også har givet anledning til konfrontationer,
hvorunder der er anvendt skydevåben. Disse modsætningsforhold skyldes i høj grad
opgør om kriminelle territorier, men også uoverensstemmelseraf personlig karakter.
Det samlede konfliktbillede i rocker- og bandemiljøet er således komplekst ogbestår
af flere og forskellige konflikter.
De forskellige gruppers æresbegreber, selvforståelse og identitet indebærer krav om
hævn over for modparten og bidrager dermed også selvstændigt til fortsættelse af
konflikterne og til nye konfrontationer.
Konfrontationerne og skudepisoderne har navnlig været koncentreret omkring
Storkøbenhavn, men der været flere konfrontationer og skudepisoder i andre dele
af landet, herunder særligt i Århus og Odense.
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Politiet registrerede i 2008 i alt 167 episoder, hvor skydevåben har været anvendt i
det offentlige rum. Rigspolitiet vurderer, at personer fra rocker- og bandemiljøet har
været involveret i minimum 76 af disse episoder.
I nedenstående grafiske oversigt fremgår antallet af skudepisoder i det offentlige rum
fordelt på de enkelte politikredse. Det i parentes anførte tal er antallet af skudepisoder
i det offentlige rum, der vurderes at kunne relateres til personer fra rocker- og
bandemiljøet:

Som følge af optrapningen af konflikterne i rocker- og bandemiljøet intensiverede
politiet i løbet af efteråret 2008 indsatsen mod medlemmerne af rockerklubberne
og banderne. Den intensiverede indsats indebar bl.a., at politiet øgede
tilstedeværelsen i de berørte områder, at der i medfør af politiloven blev indført
visitationszoner, at den målrettede efterforskning mod medlemmerne blev
intensiveret, og at der blev foretaget systematiske ransagninger efter ulovlige våben
og narkotika.
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Det er Rigspolitiets vurdering, at denne indsats i en periode har formået at presse både
Hells Angels og bandemiljøet. Antallet af skudepisoder faldt således i de sidste
måneder af 2008, ligesom politiet kunne konstatere, at man i miljøet – i modsætning
til tidligere – genbrugte våben, hvilket kan tages som udtryk for, at den
intensiverede indsats havde mærkbar indvirkning på rocker- og bandemiljøet.
Politiets visitationer og ransagninger har i 2008 ført til beslaglæggelse af mere end
400 skydevåben, hvoraf størstedelen er pistoler og revolvere. Der er tillige
beslaglagt et antal automatvåben.
Der ikke er sket væsentlige ændringer i relation til de enkelte gruppers
kriminalitetsmønstre, og hovedparten af den udøvede kriminalitet består således
fortsat af narkotikakriminalitet, voldskriminalitet og våbenkriminalitet.
Det er Rigspolitiets vurdering, at rockerklubben Bandidos i al væsentlighed ikke har
været indblandet i de eksisterende konflikter. Forholdet mellem Hells Angelsog
Bandidos synes dog at være mere anspændt end tidligere.

5.3. Kriminalitetsstatus 2008
Denne statusrapport indeholder oplysninger om kriminalitet begået af rockere og
kriminelle grupper og netværk – såkaldte bander – i 2008.
Dansk politi moniterede pr. 31. december 2008 80 rockerklubber og bander med i
alt 944 tilknyttede personer.
I nedenstående tabel ses de rockerklubber og bander, som moniteres af Rigspolitiet
og politikredsene. Det er angivet, hvor mange medlemmer politiet har registreret i de
enkelte grupper ved udgangen af 2008.

Side 26

Niveau 1, rockergrupper
Bandidos – MC Coast Town
Bandidos – MC Copenhagen
Bandidos – MC CPH Northside
Bandidos – MC East Coast
Bandidos – MC Elsinore
Bandidos – MC Europe National
Bandidos – MC Holbæk Westside
Bandidos – MC Jutland
Bandidos – MC Mid-East
Bandidos – MC North 1
Bandidos – MC North 2
Bandidos – MC North Coast
Bandidos – MC Northland
Bandidos – MC Westside
Bandidos, i alt
Bandidos Støttegruppe – CPH Northside Support Team
Bandidos Støttegruppe – Devils Pack
Bandidos Støttegruppe – Evil Loyalty
Bandidos Støttegruppe – MC North Coast Support Crew
Bandidos Støttegruppe – Natives
Bandidos Støttegruppe – Support Coast Town Team
Bandidos Støttegruppe – Vendetta South
Bandidos Støttegruppe – Westside Connection
Bandidos Støttegrupper, i alt
Hells Angels – MC Denmark Copenhagen
Hells Angels – MC Denmark Nomads
Hells Angels – MC Denmark Odense
Hells Angels – MC Denmark Randers
Hells Angels – MC Denmark South End
Hells Angels – MC Denmark Aalborg
Hells Angels – MC Denmark Århus
Hells Angels, i alt
Hells Angels Støttegruppe – AK81 Copenhagen
Hells Angels Støttegruppe – AK81 Køge
Hells Angels Støttegruppe – AK81 Lyngby
Hells Angels Støttegruppe – AK81 Midtland
Hells Angels Støttegruppe – AK81 Nomads
Hells Angels Støttegruppe – AK81 Odense
Hells Angels Støttegruppe – AK81 Randers
Hells Angels Støttegruppe – AK81 South End

2006
161

2007
159

2008
16
13
8
6
11
11
8
12
13
12
6
18
18
11
163

-

-

1
7
3
2
23
3
7
7
53

149

144

24
12
13
16
17
21
17
120

-

-

22
1
2
13
14
10
11
13
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Hells Angels Støttegruppe – AK81 Vesterbro
Hells Angels Støttegruppe – AK81 Århus
Hells Angels Støttegruppe – AK81 ukendt tilhørsforhold
Hells Angels Støttegrupper, i alt

-

-

Niveau 1 rockergrupper og supportgrupper i alt

1
15
11
113
449

Niveau 1, bander
Blågårds Plads-gruppen
Bloodz (Tidl. Borhan-gruppen)
Den Internationale Klub, Aalborg
Den Internationale Klub, Esbjerg
Sjælør–gruppen
Black Cobra
Black Cobra Kalundborg
Black Cobra Næstved
Black Cobra Vordingborg
Niveau 1-bander i alt

2006
12
14
16
8
20
14
10
8

2007
12
14
16
6
18
14
10
8

2008
26
22
16
7
44
20
14
16
7
172

Niveau 2, andre grupper og bander
Amager-gruppen
Enghave-drengene
Værebro–gruppen
Mjølnerpark–gruppen
Tingbjerg–gruppen
Østerbro-gruppen
Trillegårdsbanden
Ishøj–gruppen
Taastrupgårds-gruppen
Brøndbystrand–gruppen
Snake Eyes
Vejgård MC
Bad Guys MC Kongerslev
Ugly Bikers MC Badland
Hog Riders MC Amager
Guerro (You’ll never walk alone)
Immortals MC Mid West, Holstebro
Immortals MC Mid West, Viborg
Black Cobra Support 8600 Brigades
Chieftains MC, Esbjerg
Chieftains MC, Rødding
No Name, Varde
No Name MC South-Bay

2006
5
9
14
-

2007
5
9
13
-

2008
5
8
14
30
16
12
23
21
20
13
10
13
7
5
6
10
7
1
1
5
5
7
4
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No Name MC East Side
Black Ghost
Notorius MC Haslev
Dirty Dogs MC Main Island
Tornadoes MC Sjælland
Devils Men Midtland
Tornadoes MC West
Hog Riders MC, Westland
Niveau 2, andre grupper og bander i alt

-

-

17
4
10
1
9
4
20
15
323

Statusrapporten fra 2007 indeholdt alene oplysninger om kriminalitet forøvet af de
bander Rigspolitiet moniterede, hvorimod nærværende rapport indeholder
oplysninger om kriminalitet forøvet af alle rockere og bander, der moniteres afsåvel
Rigspolitiet som af politikredsene. Det indebærer, at nærværende rapportomhandler i
alt 80 rockerklubber og bander med i alt 944 medlemmer og tilknyttede personer,
hvorimod statusrapporten fra 2007 alene omhandlede 10 bander med 141 medlemmer
og tilknyttede personer.
Nærværende statusrapport indeholder overordnede oplysninger om de typer af
alvorlig kriminalitet1, som personer med tilknytning til de forskellige rockerklubber
og bander har været involveret i i 2008.
Rapporten indeholder ligeledes oplysninger om den samlede strafmasse for den
relevante personkreds. Strafmassen er opgjort ved at kumulere samtlige udmålte
fængselsstraffe2 for alvorlig kriminalitet3, som de relevante personer er blevet idømt.

1

Ved alvorlig kriminalitet forstås her og i det følgende personfarlig kriminalitet, herunder drab,
røveri og vold, berigelseskriminalitet, herunder afpresning, narkotikakriminalitet, herunder
overtrædelser af lov om euforiserende stoffer og dopingloven, våbenkriminalitet, voldtægt,
menneskehandel, rufferi samt forsøg på denne type kriminalitet.
2 Straffe med udsat straffastsættelse eller straffe uden fast længstetid er dermed ikke medregnet.
3 Jf. den ovenfor anførte definition af alvorlig kriminalitet medtages straffe for f.eks. spirituskørsel
og overtrædelse af udlændingeloven ikke.
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5.3.1. Hells Angels, niveau 1

Side 30

Hells Angels er i Danmark organiseret i syv afdelinger, der ved udgangen af 2008
bestod af 120 medlemmer. Der har været en betydelig nedgang i antallet af
medlemmer i Hells Angels, der ultimo 2007 havde 144 medlemmer.
Gennemsnitsalderen for de moniterede medlemmer af Hells Angels er ca. 39 år, og
for de moniterede medlemmer af Hells Angels afdelinger i København er
gennemsnitsalderen over 43 år.
Det er Rigspolitiets vurdering, at den fortsatte konflikt med bandemiljøet om bl.a.
narkotikamarkedet har haft afgørende betydning for nedgangen i medlemstallet. Hells
Angels har således reorganiseret sig i 2008, hvilket har medført, at flere medlemmer
har forladt klubben.
Det er Rigspolitiets vurdering, at der næppe vil ske en yderligere nedgang i antallet
af medlemmer i Hells Angels, men at klubben derimod på kortere eller længere sigt
vil optage nye fuldgyldige medlemmer fra støttegruppen AK81.
I nedenstående tabel ses afdelingerne af rockerklubben Hells Angels. Disse moniteres
af Rigspolitiet. Det er angivet, hvor de har tilholdssted, samt hvor mange
medlemmer politiet har registret i de enkelte afdelinger.

Afdeling
MC Denmark Copenhagen
MC Denmark Nomads
MC Denmark Odense
MC Denmark Randers
MC Denmark South End
MC Denmark Aalborg
MC Denmark Århus
I alt

Tilholdssted
København NV
København S
Odense
Randers
Ishøj
Nørresundby
Risskov

Medlemmer
24
12
13
16
17
21
17
120

Rigspolitiets analyse af medlemmernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 87 sigtelser mod medlemmer af Hells
Angels.
I 2008 er medlemmerne blevet idømt 61 domme4 for alvorlig kriminalitet, herunder
bl.a. voldskriminalitet, narkotikakriminalitet, trusler og våbenkriminalitet.
Det kan endvidere oplyses, at 18 medlemmer af Hells Angels den 2. februar 2009 var
frihedsberøvet. 12 medlemmer afsonede fængselsstraffe, og 6 medlemmer var
varetægtsfængslet. Hertil kommer at 16 medlemmer var løsladt på prøve, og 6
medlemmer afventede afsoning.
Hells Angels har et modsætningsforhold til flere grupperinger fra bandemiljøet. Det
kan således bl.a. oplyses, at Hells Angels har et særligt modsætningsforhold til
Blågårds Plads-gruppen, Tingbjerg-gruppen og Mjølnerpark-gruppen. Hells Angels
har endvidere fortsat et modsætningforhold til Den Internationale Klub. Hertil
kommer, at Hells Angels i Aalborg har et modsætningsforhold til gruppen Snake
Eyes, og at Hells Angels har et modsætningsforhold til Trillegårdsbanden i Århus.
Som beskrevet ovenfor har disse modsætningsforhold i 2008 givet anledning til
direkte konfrontation mellem medlemmer af Hells Angels og AK81 på den ene side
og personer fra bandemiljøet på den anden side. Flere af konfrontationerne har
været særdeles voldelige og har indebåret anvendelse af skydevåben.
Det er Rigspolitiets vurdering, at kampen om de kriminelle markeder, herunder
navnlig narkotikamarkedet vil fortsætte, idet Hells Angels fortsat forventes at blive
udfordret af personer fra bandemiljøet.

4

Alle fældende afgørelser for alvorlig kriminalitet er medregnet, herunder fældende domme, bøder
og eventuelle tiltalefrafald.
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Som beskrevet i afsnit 3.3. har der siden indgåelsen af fredsaftalen mellem Hells
Angels og Bandidos ikke været udøvet voldshandlinger mellem klubberne, derkan
betragtes som et egentligt opgør. Rigspolitiet vurderer imidlertid, at der også i
Danmark er et latent spændt forhold mellem Hells Angels og Bandidos

5.3.2. Hells Angels’ støttegrupper, niveau 1
AK81, der fungerer som støttegrupper til Hells Angels, består af ti afdelinger. De
fleste medlemmer af AK81 er tilknyttet en af de ti afdelinger. Der er imidlertid en
række medlemmer af AK81, der ikke har et kendt tilhørsforhold til en bestemt
afdeling. I alt bestod AK81 ultimo 2008 af 113 medlemmer, der hovedsageligt er
yngre mænd af etnisk dansk oprindelse.
Gennemsnitsalderen for de moniterede medlemmer af AK 81 er ca. 27 år.
I nedenstående tabel ses afdelingerne af AK81. Disse moniteres af Rigspolitiet.Det
er angivet, hvor de har tilholdssted, samt hvor mange medlemmer der er registret i
de enkelte afdelinger ved udgangen af 2008.

Gruppe
AK81 Copenhagen
AK81 Køge
AK81 Lyngby
AK81 Midtland
AK81 Nomads
AK81 Odense
AK81 Randers
AK81 South End
AK81 Vesterbro
AK81 Århus
AK81 ukendt tilhørsforhold
I alt

Tilholdssted
København NV
Køge
Lyngby
Risskov
København S
Odense C
Randers
Ishøj
København V
Risskov
Ukendt

Medlemmer
22
1
2
13
14
10
11
13
1
15
11
113

Ud over de ovenfor anførte medlemmer er det Rigspolitiets vurdering, at en række
potentielle medlemmer af AK81 er i et ”læringsforløb”, og at det samlede antal
medlemmer derfor kan stige.
Rigspolitiets analyse af medlemmernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 314 sigtelser mod medlemmerne af AK81.
I 2008 er medlemmerne blevet idømt 164 domme5 for alvorlig kriminalitet, herunder
voldskriminalitet, berigelseskriminalitet, narkotikakriminalitet og våbenkriminalitet.
Det kan endvidere oplyses, at 28 medlemmer af AK81 den 2. februar 2009 var
frihedsberøvet. 13 medlemmer afsonede fængselsstraffe og 15 medlemmer var
varetægtsfængslet. 11 medlemmer af AK81 var løsladt på prøve og 4 afventede
afsoning.
Rigspolitiet vurderer, at Hells Angels støttegruppen AK81 – i lighed med Hells
Angels - er i konflikt med en række grupperinger fra bandemiljøet. Disse konflikter
har i 2008 givet anledning til voldelige konfrontationer, herunder konfrontationer,
hvorunder der er anvendt skydevåben. Det er Rigspolitiets vurdering, at disse
modsætningsforhold fortsat består.
De mange sigtelser mod medlemmer af AK81 sammenholdt med Hells Angels
styrende rolle i forhold til AK81 underbygger Rigspolitiets opfattelse af, at
medlemmerne fungerer som ”håndlangere” for medlemmer af Hells Angels ogsåledes
udfører kriminelle handlinger på vegne af personer fra moderklubben.

5

Alle fældende afgørelser for alvorlig kriminalitet er medregnet, herunder fældende domme, bøder
og eventuelle tiltalefrafald.
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5.3.3. Bandidos, niveau 1
Bandidos i Danmark er organiseret i 14 afdelinger, der ultimo 2008 bestod af i alt 163
medlemmer.
Gennemsnitsalderen for de moniterede medlemmer af Bandidos er ca. 36 år.
I nedenstående tabel ses afdelingerne af rockerklubben Bandidos. Disse moniteres
af Rigspolitiet. Det er angivet, hvor de har tilholdssted, samt hvor mange medlemmer
politiet har registret i de enkelte afdelinger ved udgangen af 2008.

Afdeling
MC Coast Town
MC Copenhagen
MC CPH Northside
MC East Coast
MC Elsinore
MC Europe National
MC Holbæk Westside
MC Jutland
MC Mid-East
MC North 1
MC North 2
MC North Coast
MC Northland
MC Westside
I alt

Tilholdssted
Haslev
Hvidovre
Brønshøj
Hillerød
Helsingør
Helsingør
Holbæk
Horsens
Roskilde
Ålborg
Ålborg
Frederiksværk
Ballerup
Næstved

Medlemmer
16
13
8
6
11
11
8
12
13
12
6
18
18
11
163

Rigspolitiets analyse af medlemmernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 90 sigtelser mod medlemmer af Bandidos.
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I 2008 blev medlemmerne blevet idømt 63 domme6 for alvorlig kriminalitet, herunder
voldskriminalitet, berigelseskriminalitet, afpresning, ulovlig tvang/frihedsberøvelse,
narkotikakriminalitet, doping og våbenkriminalitet.
Det kan endvidere oplyses, at 26 medlemmer af Bandidos den 2. februar 2009 var
frihedsberøvet. 19 medlemmer afsonede fængselsstraffe og 7 medlemmer var
varetægtsfængslede. 16 medlemmer af Bandidos var løsladt på prøve, og 7 afventede
afsoning.
Rigspolitiet vurderer, at Bandidos samarbejder tæt med deres støttegrupper, og at
de i fællesskab aktivt søger at undgå indblanding i en konflikt med såvel Hells Angels
som med bandegrupperinger.
Det er konstateret, at der har været enkeltstående konfrontationer mellemmedlemmer
af Bandidos og medlemmer af Black Cobra. Det er imidlertid Rigspolitiets opfattelse,
at dette ikke er udtryk for egentlig konflikt mellem Bandidos og Black Cobra, men
nærmere er udtryk for konflikter af personlig karakter mellem enkeltpersoner.
Som beskrevet i afsnit 3.3. har der siden indgåelsen af fredsaftalen mellem Hells
Angels og Bandidos ikke været udøvet voldshandlinger mellem klubberne, derkan
betragtes som et egentligt opgør. Rigspolitiet vurderer imidlertid, at forholdet mellem
Hells Angels og Bandidos er mere anspændt end tidligere.

5.3.4. Bandidos’ støttegrupper, niveau 1
Bandidos har otte støttegrupper, der ultimo 2008 bestod af i alt 53 medlemmer,
der hovedsageligt er af etnisk dansk oprindelse.

6

Alle fældende afgørelser for alvorlig kriminalitet er medregnet, herunder fældende domme, bøder
og eventuelle tiltalefrafald.
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Gennemsnitsalderen for de moniterede medlemmer af Bandidos’ støttegrupper er
ca. 25 år.
Af nedenstående tabel fremgår disse støttegrupper, som moniteres af Rigspolitiet. Det
er angivet, hvor de har tilholdssted, samt hvor mange medlemmer politiet har registret
i de enkelte grupper.

Gruppe
CPH Northside Support Team
Devils Pack
Evil Loyalty
MC North Coast Support Crew
Natives
Support Coast Town Team
Vendetta South
Westside Connection
I alt

Tilholdssted
Brønshøj
Ballerup
Hvidovre
Frederiksværk
Køge
Haslev
Store-Heddinge
Næstved

Medlemmer
1
7
3
2
23
3
7
7
53

Rigspolitiets analyse af støttegruppernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 22 sigtelser mod gruppernes medlemmer.
I 2008 blev medlemmerne idømt 16 domme7 for alvorlig kriminalitet, herunder
narkotikakriminalitet og voldskriminalitet.
Det kan endvidere oplyses, at 3 medlemmer af Bandidos’ støtteklubber den 2. februar
2009 var frihedsberøvet. 2 medlemmer afsonede fængselsstraffe og 1 medlem var
varetægtsfængslet. 6 medlemmer af støtteklubberne var løsladt på prøve, og 2
medlemmer afventede afsoning.

7

Alle fældende afgørelser for alvorlig kriminalitet er medregnet, herunder fældende domme, bøder
og eventuelle tiltalefrafald.
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5.3.5. Bander og grupper, niveau 1
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Rigspolitiet moniterer i øjeblikket fem niveau 1-bander, der ultimo 2008 bestod afi
alt 172 medlemmer og tilknyttede personer, der hovedsageligt er af anden etnisk
oprindelse end dansk.
Gennemsnitsalderen for de moniterede medlemmer af de fem niveau 1-bander er ca.
28 år. Gennemsnitsalderen er i de fleste grupper mellem 24 og 28 år. Medlemmerne
af Sjælør-gruppen er dog i gennemsnit kun ca. 22 år, og medlemmerne af Den
Internationale Klub er i gennemsnit ca. 36 år.
I nedenstående tabel ses de grupper, som moniteres af Rigspolitiet. Det er angivet,
hvor de har tilholdssted, samt hvor mange medlemmer politiet har registret i de
enkelte grupper.

Bande
Blågårds Plads-gruppen
Bloodz (tidligere Borhan-gruppen)
Den Internationale Klub
Sjælør-gruppen
Black Cobra
I alt

Tilholdssted
Medlemmer
Nørrebro
26
Hundige
22
Aalborg og Esbjerg
23
København
44
Hundige, Roskilde, Kalundborg,
57
Næstved og Vordingborg
172

I nedenstående oversigt er bandernes geografiske tilhørsforhold markeret.

Side 38

Rigspolitiets analyse af bandernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 139 sigtelser mod medlemmerne af de af
Rigspolitiet moniterede niveau 1-bander.
I 2008 blev medlemmerne af banderne idømt 131 domme8 for alvorlig kriminalitet,
herunder voldskriminalitet, narkotikakriminalitet og våbenkriminalitet. Hertil
kommer sager om trusler og frihedsberøvelse.
Det kan endvidere oplyses, at 28 medlemmer af banderne den 2. februar 2009 var
frihedsberøvet. 17 medlemmer afsonede fængselsstraffe, og 11 medlemmer var
varetægtsfængslet. 19 medlemmer var løsladt på prøve, og 9 medlemmerafventede
afsoning.
I det følgende beskrives de enkelte bander og grupper nærmere.

8

Alle fældende afgørelser for alvorlig kriminalitet er medregnet, herunder fældende domme, bøder
og eventuelle tiltalefrafald.

5.3.5.1. Blågårdsplads-gruppen
Blågårds Plads-gruppen bestod ultimo 2008 af 26 personer med tilknytning tilområdet
omkring Blågårds Plads på indre Nørrebro i København. Gruppens medlemmer er for
størstedelens vedkommende af anden etnisk oprindelse end dansk.
Blågårds Plads-gruppen formodes at være opbygget omkring en hierarkiskstruktur
baseret på alder og ”kriminel karriere”.
Gruppens skønnes at have en central placering i de kriminelle miljøer iKøbenhavn
og omegn, hvor dens medlemmer hovedsagelig udøver kriminalitet. Blågårdspladsgruppen håndhæver, herunder med voldelige midler, sin dominansi relation til
kriminel aktivitet omkring Blågårds Plads og accepterer ikke at blive udfordret på,
hvad gruppens medlemmer opfatter som deres territorium.
Blågårds Plads-gruppen har overtaget dele af det narkotikamarked, der traditionelt har
tilhørt Hells Angels, hvorfor der – i lighed med i 2007 - er et stærkt
modsætningsforhold mellem Blågårdsplads-gruppen og Hells Angels samt AK81.
Det er Rigspolitiets vurdering, at Blågårds Plads-gruppen har tætte kontakter til
personer fra niveau 2-banderne Mjølnerpark-gruppen og Tingbjerg-gruppen og kan
udøve indflydelse på medlemmerne af disse grupper. Dette vurderes at have
betydning i relation til konflikten med Hells Angels og AK81, idet gruppernes
medlemmer formodes sammen at deltage i konfrontationer med medlemmer afHells
Angels og AK 81.
Rigspolitiets analyse af medlemmernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 23 sigtelser mod medlemmer af Blågårds
Plads-gruppen, og medlemmer blev idømt i alt 21 domme for alvorlig kriminalitet.
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Det kendskab politiet har fået til gruppen i forbindelse med den intensiveredeindsats
på området i 2008 har ført til den konklusion, at 26 personer har en så tæt tilknytning
til Blågårds Plads-gruppen, at de moniteres af Rigspolitiet.

5.3.5.2. Bloodz
Bloodz, der tidligere var kendt som Borhan-gruppen, bestod ved udgangen af 2008
af 22 medlemmer, der hovedsagelig er af anden etnisk oprindelse end dansk. Gruppen
har tilknytning til området omkring Hundige ved Roskilde.
Gruppen skiftede primo 2008 navn fra Borhan-gruppen til Bloodz. Navneskiftet skete
samtidig med et skift i ledelsen af gruppen.
Bloodz har et stærkt modsætningsforhold til Black Cobra, som oprindelig var
begrundet i en kamp om bl.a. narkotikamarkedet. Modsætningsforholdet har givet
anledning til flere voldelige konflikter, hvorunder der har været anvendt skydevåben,
og det er Rigspolitiets vurdering, at konflikterne, der også er kulturelt betinget og
under indflydelse af æresbegreber og ønsket om gengældelse, fortsat består og også
fremover vil kunne give anledning til konfrontationer.
Rigspolitiet har ikke iagttaget modsætningsforhold mellem Bloodz og rockermiljøet.
Rigspolitiets analyse af medlemmernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 17 sigtelser mod medlemmer af gruppen,
ligesom medlemmer blev idømt 10 domme for alvorlig kriminalitet.
Det kendskab politiet har fået til gruppen i forbindelse med den intensiveredeindsats
på området i 2008 har ført til den konklusion, at 22 personer har en så tæt tilknytning
til Bloodz, at de moniteres af Rigspolitiet.
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5.3.5.3. Den Internationale Klub
Den Internationale Klub bestod ultimo 2008 af 23 medlemmer, der hovedsagelig
er af anden etnisk oprindelse end dansk.
Den Internationale Klub, hvis eksistens blev kendt af politiet 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 af gruppen.
Den Internationale Klub har fortsat et nært forhold til Bandidos baseret på personlige
og forretningsmæssige relationer.
Der eksisterer fortsat et modsætningsforhold mellem Den Internationale Klub og
Hells Angels, hvilket efter Rigspolitiets opfattelse skyldes, at Den Internationale Klub
har overtaget dele af Hells Angels’ narkotikamarked i Jylland.
Rigspolitiets analyse af medlemmernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 20 sigtelser mod medlemmer af Den
Internationale Klub, og medlemmer blev idømt 25 domme for alvorlig kriminalitet.

5.3.5.4. Sjælør-gruppen
Som følge af Sjælør-gruppens kriminelle aktiviteter blev det i 2008 besluttet at
monitere gruppen som en niveau 1-gruppe.
Sjælør-gruppen bestod ved udgangen af 2008 af 44 medlemmer. Gruppens
medlemmer, der hovedsagelig er af anden etnisk oprindelse end dansk, opholder
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sig og færdes i København, herunder navnlig i området omkring Sjælør, ligesom
størstedelen af kriminaliteten udøves her.
Sjælør-gruppen har i lighed med Black Cobra og Den Internationale Klub en
formaliseret struktur.
Det er Rigspolitiets vurdering, at Sjælør-gruppen kontrollerer en stor del af
narkotikahandlen i Valby og området omkring Sydhavnen i København.
Det er Rigspolitiets vurdering, at Sjælør-gruppen har et modsætningsforhold til
Tingbjerg-gruppen, hvilket har givet anledning til flere konfrontationer.
Rigspolitiets analyse af medlemmernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 34 sigtelser mod medlemmer af Sjælørgruppen, og at medlemmer blev idømt 31 domme for alvorlig kriminalitet.

5.3.5.5. Black Cobra
Black Cobra bestod ved udgangen af 2008 af 57 medlemmer, der for de flestes
vedkommende er personer af anden etnisk oprindelse end dansk.
Black Cobra blev oprettet med udgangspunkt i Hundige og Roskilde, ogafdelingerne
her er styrende i forhold til de øvrige afdelinger, der er placeret i Kalundborg,
Næstved og Vordingborg.
Black Cobra har en formaliseret struktur, hvor medlemmerne vedkender sig
medlemskabet af gruppen. Dette sker bl.a. ved, at medlemmerne bærer beklædning
med ens symboler.
Rigspolitiets monitering viser, at Black Cobra fortsat har en forholdsvis tæt kontakt
til rockerklubben Bandidos. Som ovenfor anført har Rigspolitiet kendskab til, at
banderne Black Cobra og Bloodz har stærke modsætningsforhold som følge
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af stridigheder om bl.a. narkotikamarkedet, hvilket som anført ovenfor i afsnit
5.3.3.2. har givet anledning til voldelige konfrontationer.
Rigspolitiets analyse af medlemmernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 45 sigtelser mod medlemmer af Black Cobra,
og at medlemmer blev i dømt 44 domme for alvorlig kriminalitet.

5.3.6. Niveau 2-grupper
Som anført ovenfor under punkt 4.5. er den politimæssige monitering og analyse
af grupper og netværk, der begår alvorligere kriminalitet, fordelt mellem Rigspolitiet
og politikredsene. Det er politikredsenes opgave at monitere de såkaldte niveau 2grupper.
Gennemsnitsalderen for de moniterede niveau 2-bander er ca. 26 år, mens
gennemsnitsalderen for de øvrige moniterede niveau 2-grupper – MC grupper – er ca.
37 år.

5.2.6.1. Nordjyllands Politi
Nordjyllands Politi moniterede ultimo 2008 fire niveau 2-grupper, der består af i
alt 35 medlemmer.
I nedenstående tabel ses de grupper, som moniteres af Nordjyllands Politi. Det er
angivet, hvor de har tilholdssted, samt hvor mange medlemmer Nordjyllands Politi
har registret i de enkelte grupper.

Gruppe
Vejgård MC
Bad Guys MC Kongerslev
Ugly Bikers MC Badland
Snake Eyes

Tilholdssted
Aalborg
Kongerslev
Uden fast tilholdssted
Hobro

Medlemmer
13
7
5
10
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I alt

35

Rigspolitiets analyse af gruppernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 11 sigtelser mod medlemmer af de
pågældende grupper.
I 2008 blev medlemmerne af grupperne idømt 5 domme9 for alvorlig kriminalitet.
Medlemmer af de pågældende grupper har i 2008 været involveret i sager vedrørende
voldskriminalitet, narkotikakriminalitet, våbenkriminalitet og doping.
Medlemmerne af Snake Eyes, der alle er af anden etnisk oprindelse end dansk, har
gennem det meste af 2008 ført en aggressiv og konfronterende linje mod Hells Angels
Aalborg, hvilket har medført en række konfrontationer. Snake Eyes har tæt kontakt
til ledende kræfter fra Den Internationale Klub.
Det er Nordjyllands Politis vurdering, at konflikter mellem Hells Angels og Snake
Eyes stadig verserer, men dog er aftagende.
Vejgård MC, der er en motorcykelklub, er meget synlige i gadebilledet og har en tæt
kontakt til Hells Angels. Det er Nordjyllands Politis vurdering, at Vejgård MCer på
vej til at få en mere væsentlig rolle i det kriminelle miljø i Aalborg.
Bad Guys MC Kongerslev har ligeledes tætte forbindelser til Hells Angels. Klubben
har således bidraget med praktisk hjælp, når Hells Angels Aalborg har holdt fester,
ligesom klubben har deltaget aktivt i konflikten mellem Hells Angelsog Snake Eyes.
Det formodes endvidere, at klubben kontrollerer den lokale narkotikahandel.

9

Alle fældende afgørelser for alvorlig kriminalitet er medregnet, herunder fældende domme, bøder
og eventuelle tiltalefrafald.
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Det er Nordjyllands Politis vurdering, at Bad Guys MC Kongerslev spiller encentral
og aktiv rolle i relation til opretholdelse af Hells Angels suverænitet i området
omkring Kongerslev.
Ugly Bikers MC Badland har ligeledes deltaget aktivt i konflikten mellem Hells
Angels og Snake Eyes og har en central rolle i relation til opretholdelse af Hells
Angels dominans i områderne omkring byerne Ålestrup, Års og Farsø.

5.3.6.2. Østjyllands Politi
Østjyllands Politi moniterer i øjeblikket fire niveau 2-grupper, der ved udgangen
af 2008 bestod af i alt 68 medlemmer.
I nedenstående tabel ses de grupper, som moniteres af Østjyllands Politi. Det er
angivet, hvor de har tilholdssted, samt hvor mange medlemmer politiet har registret
i de enkelte grupper.

Gruppe
Trillegårdsbanden
Guerro (You’ll never walk alone)
Tornadoes MC West
Hog Riders MC, Westland
I alt

Tilholdssted
Århus V
Ukendt
Viby
Harlev

Medlemmer
23
10
20
15
68

Rigspolitiets analyse af gruppernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 39 sigtelser mod gruppernes medlemmer.
I 2008 er medlemmerne af grupperne blevet idømt 13 domme10 for alvorlig
kriminalitet. Medlemmer af de pågældende grupper har været involveret i sager

10

Alle fældende afgørelser for alvorlig kriminalitet er medregnet, herunder fældende domme,
bøder og eventuelle tiltalefrafald.
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vedrørende voldskriminalitet, berigelseskriminalitet, narkotikakriminalitet og doping.
Det er Østjyllands Politis vurdering, at Tornadoes MC West og Hog Riders MC
Westland er rockerklubber, der støtter Hells Angels. Dette kom bl.a. til udtryk
under Århus Festuge 2008, hvor medlemmer af de to grupper deltog i Hells Angels
”Show of Force”.
Banden Guerro har tidligere haft et modsætningsforhold til Hells Angels, menefter
organisatoriske ændringer i Hells Angels er der tilsyneladende fred mellem parterne.
Det er Østjyllands Politis vurdering, at gruppen kan være på vej mod opløsning.
Trillegårdsbanden, der hovedsageligt består af personer med mellemøstlig eller
tyrkisk baggrund, har et alvorligt modsætningsforhold til Hells Angels og AK81 i
Århus, hvilket bl.a. har udmøntet sig i flere skudepisoder, ligesom Trillegårdsbanden
deltog i indvandrergruppernes ”Show of Force”, der fandt sted dagen efter Hells
Angels ”Show of Force” under Århus Festuge i 2008.

5.3.6.3. Midt- og Vestjyllands Politi
Midt- og Vestjyllands Politi moniterer i øjeblikket tre niveau 2-grupper, der ved
udgangen af 2008 bestod af i alt 9 medlemmer.
I nedenstående tabel ses de grupper, som moniteres af Midt- og Vestjyllands Politi.
Det er angivet, hvor de har tilholdssted, samt hvor mange medlemmer politiet har
registret i de enkelte grupper.

Gruppe
Immortals MC Mid West,
Holstebro
Immortals MC Mid West,

Tilholdssted
Holstebro
Viborg

Medlemmer
7
1
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Viborg
Black Cobra
Brigades
I alt

Side 47

Support

8600

Silkeborg

1
9

Rigspolitiets analyse af gruppernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 17 sigtelser mod gruppernes medlemmer11.
I 2008 blev medlemmer af grupperne idømt 10 domme12 for alvorlig kriminalitet.
Medlemmer

har

været

involveret

i

sager

om

berigelseskriminalitet,

narkotikakriminalitet, doping og våbenkriminalitet.
Det er Midt- og Vestjyllands Politis vurdering, at Immortals MC Mid West i
Holstebro og Viborg er relateret til Hells Angels, hvorimod Support BC 8600Brigades
er en ”støttegruppe” til Black Cobra.

5.3.6.4. Sydøstjyllands Politi
Sydøstjyllands Politi moniterer i øjeblikket ikke niveau 2-grupper.
Sydøstjyllands Politi har imidlertid oplyst, at man er opmærksom på en gruppe - 6000
PTown - der er en gruppe af unge personer af anden etnisk oprindelse end dansk, der
forøver berigelseskriminalitet – herunder røverier – i området omkring Kolding.
Sydøstjyllands Politi har endvidere oplyst, at der i området omkring Fredericia findes
en gruppe unge, der for de flestes vedkommende er af tyrkisk oprindelse, som
kontrollerer narkotikahandel og anden alvorlig kriminalitet i dette område.
11

Det bemærkes, at analysen alene omfatter 9 personer. Midt- og Vestjyllands Politi har efter
analysens gennemførelse opdateret yderligere 7 personer fra Immortals MC-grupperne i de
relevante systemer.
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Det er endvidere oplyst, at Den Internationale Klub opererer i Sydøstjyllands
politikreds, hvor de udøver alvorlig kriminalitet.
Medlemmer af Hells Angels og Bandidos og deres støttegrupper har bopæl i
Sydøstjyllands politikreds, og det er Sydøstjyllands Politis vurdering, at Hells Angels
– via deres støttegrupper - ønsker at etablere sig i Horsens.
Sydøstjyllands Politi har i løbet af sidste halvår af 2008 registreret en stigende uro
og sammenstød mellem AK81 og lokale grupperinger af personer med anden etnisk
oprindelse end dansk.

5.3.6.5. Syd- og Sønderjyllands Politi
Syd- og Sønderjyllands Politi moniterer i øjeblikket tre niveau 2-grupper, der ved
udgangen af 2008 bestod af i alt 17 medlemmer.
I nedenstående tabel ses de grupper, som moniteres af Syd- og Sønderjyllands Politi.
Det er angivet, hvor de har tilholdssted, samt hvor mange medlemmer politiet har
registret i de enkelte grupper.

Gruppe
Chieftains MC, Esbjerg
Chieftains MC, Rødding
No Name
I alt

12

Tilholdssted
Esbjerg og Bramming
Rødding, Gram og Agerskov
Varde

Medlemmer
5
5
7
17

Alle fældende afgørelser for alvorlig kriminalitet er medregnet, herunder fældende domme,
bøder og eventuelle tiltalefrafald.

Rigspolitiets analyse af gruppernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
13

kriminalitet viser, at der i 2008 ikke er rejst sigtelser mod gruppernes medlemmer .
Syd- og Sønderjyllands Politi har i den forbindelse oplyst, at Chieftains MC er en
motorcykelklub, der hovedsageligt består af mænd over 40 år. Klubben er relateret
til Hells Angels, men der er ikke observeret opgør med de grupper, der har et
modsætningsforhold til Hells Angels.
Syd- og Sønderjyllands Politi har endvidere oplyst, at No Name, der er en
motorcykelklub, har relationer til såvel Hells Angels som Bandidos. Dette er kommet
til udtryk ved, at medlemmer fra klubben deltager i fester hos både Hells Angels og
Bandidos.

5.3.6.6. Fyns Politi
Fyns Politi moniterer i øjeblikket én niveau 2-gruppe – Black Ghost – der ved
udgangen af 2008 formodes at bestå af 4 medlemmer, der er af anden etnisk
oprindelse end dansk. Gruppen holder til i Odense.
Rigspolitiets analyse af gruppernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 12 sigtelser mod gruppens medlemmer.
I 2008 blev medlemmerne af gruppen idømt 3 domme14 for alvorlig kriminalitet.
Medlemmerne har været involveret i sager vedrørende voldskriminalitet, doping
og våbenkriminalitet.

13

Det bemærkes, at analysen alene omfatter 17 personer. Syd- og Sønderjyllands Politi har efter
analysens gennemførelse opdateret en række yderligere personer, således at det samlede
medlemstal for grupperne nu kan opgøres til i alt 27.
14

Alle fældende afgørelser for alvorlig kriminalitet er medregnet, herunder fældende domme,
bøder og eventuelle tiltalefrafald.
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Det er Fyns Politis vurdering, at der i indvandrermiljøet findes flere ”stærke familier”,
der alle har et udpræget modsætningsforhold til Hells Angels og AK81. ”Familierne”
forsøger at samarbejde om deres fælles modsætningsforhold til Hells Angels og
AK81, men det er ikke altid, at det lykkes.
Flere af ”familierne” etablerede i 2008 Black Ghost som modvægt til AK81. Det
er imidlertid Fyns Politis vurdering, at gruppen kan blive opløst som følge af
indbyrdes uenighed.
”Familierne” har relationer til Den Internationale Klub i Esbjerg, Bloodz og Black
Cobra på Sjælland.

5.3.6.7. Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi
Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi moniterer i øjeblikket én niveau 2-gruppe –
Notorius MC Haslev – der ved udgangen af 2008 bestod af i alt 10 medlemmer,
og som har tilholdssted i Haslev.
Rigspolitiets analyse af gruppens aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 ikke blev rejst sigtelser mod gruppens medlemmer.
I 2008 blev medlemmer af gruppen imidlertid idømt to domme15 for alvorlig
kriminalitet.
Notorius MC Haslev, der er en motorcykelklub, har et tilhørsforhold til Hells Angels.
Da Hells Angels tidligere støttegruppe i Næstved - Red & White Support Crew - blev
opløst, flyttede de mest aktive medlemmer til Haslev, hvor de blev en

15

Alle fældende afgørelser for alvorlig kriminalitet er medregnet, herunder fældende domme,
bøder og eventuelle tiltalefrafald.
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del af Notorius MC Haslev. Dermed har gruppen et naturligt modsætningsforholdtil
Bandidos, men dette har ikke ført til konflikter.
Der har været skyderier mod klubhuset, men Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi
vurderer, at der er tale om personlige opgør.
Det er endvidere politikredsens vurdering, at der er en intern splid vedrørende
formålet med klubben, idet nogle medlemmer ønsker at forstærke tilknytningen til
Hells Angels, mens andre ønsker alene at drive klubben som en hygge- og
touringklub.
Det er ikke politikredsens vurdering, at der vil ske væsentlige ændringer i 2009.

5.3.6.8. Midt- og Vestsjællands Politi
Midt- og Vestsjællands Politi moniterer i øjeblikket ikke niveau-2 grupper.
Politikredsen har fokus på alle niveau-1 grupperinger, herunder særligt Bloodz i
Hundige og Black Cobra i Roskilde, Kalundborg og Ishøj/Greve.
Det er Midt- og Vestsjællands Politis vurdering, at hvervningen til dissegrupperinger
foregår via de tætte relationer i det geografiske nærområde og via de sociale- og
familiemæssige netværk.
Det vurderes, at der i Bloodz er en intern strid og magtkamp, der dog ikke kan relateres
til konflikten med Black Cobra i Hundige. Angiveligt er Bloodz i færd med at
positionere sig med bl.a. oprettelsen af ”Young Bloodz” og ”Mini-Bloodz”
– oplysninger som Midt- og Vestsjællands Politi er færd med at undersøge nærmere.
Det er konstateret, at medlemmer af Bandidos i Roskilde ved enkelte lejligheder
er set i Kalundborgområdet, hvor et fremtrædende fuldgyldigt medlem har tæt
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kontakt med flere unge mennesker i nattelivet, og det vurderes, at Bandidos er ved
at synliggøre sig i Kalundborgområdet via en støttegruppe.
I Holbækområdet vurderes det, at Bandidos støttes af gruppen Westside Team.

5.3.6.9. Nordsjællands Politi
Nordsjællands Politi moniterer i øjeblikket ikke niveau 2-grupper.
Nordsjællands politi oplyser, at medlemmer af Hells Angels formodes at rekruttere
medlemmer til AK81 i fodbold-fanklubben Blue Army, der holder til i Nordsjælland
og som er kendt for at søge konfrontationer og voldelige opgør med andre fanklubber.
Nordsjællands Politi har endvidere oplyst, at Bandidos som et modtræk hertil har
dannet støttegruppen MC North Coast Support Crew.

5.3.6.10. Københavns Vestegns Politi
Københavns Vestegns Politi moniterer i øjeblikket otte niveau 2-grupper, der ved
udgangen af 2008 bestod af i alt 86 medlemmer.
I nedenstående tabel ses de grupper, som moniteres af Københavns Vestegns Politi.
Det er angivet, hvor de har tilholdssted, samt hvor mange medlemmer politiet har
registret i de enkelte grupper.

Gruppe
Taastrupgårds-gruppen
Brøndby Strandgruppen
Ishøj-gruppen
Værebro-gruppen
Dirty Dogs MC Main Island
Tornadoes MC Sjælland

Tilholdssted
Intet fast
Intet fast
Intet fast
Intet fast
Tidligere Glostrup
Tidligere Ishøj

Medlemmer
20
13
21
14
1
9
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No Name MC South-Bay
Devils Men Midtland
I alt

Tidligere Rødovre
Tidligere Hedehusene

4
4
86

Rigspolitiets analyse af gruppernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 84 sigtelser mod gruppernes medlemmer.
I 2008 er medlemmerne af grupperne blevet idømt 66 domme16 for alvorlig
kriminalitet.

Medlemmer

har

været

involveret

i

sager

vedrørende

narkotikakriminalitet, doping, trusler, voldskriminalitet, berigelseskriminalitet,
brandstiftelse og våbenkriminalitet.
Københavns Vestegns Politi har oplyst, at motorcykelklubberne Dirty Dogs MC,
Tornadoes MC Sjælland, No Name MC South-Bay og Devils Men Midtland alle
har nedlagt eller forladt deres klubhuse, og at klubberne dermed ikke i øjeblikkethar
noget fast tilholdssted.
Det er dog politikredsens vurdering, at Dirty Dogs MC og Tornadoes MC Sjælland
har planer om at etablere et nyt klubhus inden for politikredsen. Begge klubber har –
ligesom No Name MC South-Bay – relationer til Hells Angels, mende vurderes ikke
at have været involveret i konflikten med bandemiljøet.
Dirty Dogs MC og No Name MC South-Bay vurderes – ud over deres kontakt til Hells
Angels – at have relationer til Bandidos.
Det er politikredsens vurdering, at Værebro-gruppen sympatiserer med Hells Angels
og

AK81

og af

denne

grund

er

involveret

i

konflikten

med

indvandrergrupperinger på Nørrebro.

16

Alle fældende afgørelser for alvorlig kriminalitet er medregnet, herunder fældende domme,
bøder og eventuelle tiltalefrafald.

flere
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5.3.6.11. Københavns Politi
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I Københavns politikreds moniteres i øjeblikket syv niveau 2-grupper, der ved
udgangen af 2008 bestod af i alt 94 medlemmer. Moniteringen varetages af
Rigspolitiet som anført ovenfor under punkt 4.6.
I nedenstående tabel ses de grupper, som moniteres i Københavns politikreds. Deter
angivet, hvor de har tilholdssted, samt hvor mange medlemmer politiet har registret i
de enkelte grupper.

Gruppe
Amager-gruppen
Enghave-drengene
Mjølnerpark-gruppen
Tingbjerg-gruppen
Østerbro-gruppen
No Name MC East Side
Hog Riders MC Amager
I alt

Tilholdssted
Amager
Vesterbro
Nørrebro
Tingbjerg
Østerbro
Amager
Amager

Medlemmer
5
8
30
16
12
17
6
94

Rigspolitiets analyse af gruppernes aktiviteter og adfærd i relation til alvorlig
kriminalitet viser, at der i 2008 blev rejst 113 sigtelser mod gruppernes medlemmer.
I 2008 blev medlemmer af grupperne idømt 67 domme17 for alvorlig kriminalitet.
Medlemmer har været involveret i sager om narkotikakriminalitet, voldskriminalitet,
berigelseskriminalitet og våbenkriminalitet.
Det vurderes, at Mjølnerpark-gruppen, der hovedsageligt består af personer med
anden etnisk oprindelse end dansk, deltager i konflikten med Hells Angels ogAK81.
Klubben samarbejder med Tingbjerg-gruppen og har endvidere gode relationer til
bl.a. Ishøj-gruppen, der moniteres af Københavns Vestegns politi.

17

Alle fældende afgørelser for alvorlig kriminalitet er medregnet, herunder fældende domme,
bøder og eventuelle tiltalefrafald.
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Tingbjerg-gruppen, der også hovedsageligt består af personer med anden etnisk
oprindelse end dansk, har navnlig som følge af et hævnmotiv deltaget i konflikten
med Hells Angels og AK81, idet et medlem af Tingbjerg-gruppen af gruppen
formodes at være blevet dræbt af et medlem af AK81 i sensommeren 2008.
Rigspolitiet vurderer, at Tingbjerg-gruppen endvidere har et modsætningsforhold
til Sjælør-gruppen.
Amager-gruppen og Østerbro-gruppen, der består af personer med anden etnisk
oprindelse end dansk, har alene sporadisk kontakt til rockermiljøet, og det vurderes
ikke, at de er en del af konflikten mellem rockere og bander. Rigspolitiet har dog
oplysninger om, at enkelte medlemmer af Østerbro-gruppen er relateret til
medlemmer fra Mjølnerpark-gruppen.
No Name MC East Side er en motorcykelklub, og det er Rigspolitiets vurdering,at
No Name MC East Side fungerer som hovedafdeling for de andre danske afdelinger
af No Name. Klubben relaterer sig overordnet til Hells Angels, men deltager også
som gæster ved arrangementer hos Bandidos.
Hog Riders MC Amager er en motorcykelklub, der relaterer sig til Hells Angels.Hog
Riders MC Amager ændrede i 2008 farven på deres rygmærke og tilføjede ”Support
81 World” til deres mærke. Klubben deltager imidlertid også som gæster ved
arrangementer hos Bandidos.

5.3.6.12. Bornholms Politi
Bornholms Politi moniterer i øjeblikket ikke niveau 2-grupper.
Bornholms Politi har oplyst, at der gennem en længere årrække har været en mindre
rockerklub på Bornholm med relationer til Hells Angels. Denne klub blev imidlertid
opløst i 2008.

6. Den samlede kriminalitet forøvet frem til og med 2008
6.1. Medlemmer af niveau 1-grupperne
Ved udgangen af 2008 var de 621 personer, der er tilknyttet niveau 1-grupperne,
herunder såvel rockerklubber og bander blevet sigtet 7.483 gange for alvorlig
kriminalitet. Persongruppen var ved udgangen af 2008 endvidere blevet idømt 4.816
domme18 for alvorlig kriminalitet, hvoraf de 435 domme var afsagt i 2008.
Det kan endvidere oplyses, at personerne samlet var blevet idømt 1.772 års fængsel.
Heri er straffe med udsat straffastsættelse og straffe uden fast længstetid ikke
medregnet.

6.2. Medlemmer af niveau 2-grupperne
Ved udgangen af 2008 var de 323 personer, der er tilknyttet niveau 2-grupperne,
blevet sigtet 2.988 gange for alvorlig kriminalitet. Den samme persongruppe var
blevet idømt i alt 1.756 domme19 for alvorlig kriminalitet, hvoraf de 166 domme
var afsagt i 2008.
Det kan endvidere oplyses, at personerne samlet var blevet idømt 456 års fængsel.
Straffe med udsat straffastsættelse og straffe uden fast længstetid er ikke medregnet.

18

Alle fældende afgørelser for alvorlig kriminalitet er medregnet, herunder fældende domme,
bøder og eventuelle tiltalefrafald.
19 Alle fældende afgørelser for alvorlig kriminalitet er medregnet, herunder fældende domme,
bøder og eventuelle tiltalefrafald.
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IV. SAMMENFATNING OG VURDERING
Det fremgår af Rigspolitiets statusrapport vedrørende kriminalitet forøvet af bander
i 2007, at der ikke på daværende tidspunkt var sket væsentlige ændringer i relation til
de kriminalitetstyper, som udøves af medlemmer af banderne, og at hovedvægten
forsat lå på narkotikakriminalitet, voldskriminalitet og våbenkriminalitet.
Det fremgår endvidere, at der dels mellem enkelte bander, dels mellem enkelte bander
og rockerklubberne var modsætningsforhold, der havde givet anledning til
konfrontationer.
Det blev anført, at disse modsætningsforhold ikke var nyopståede, men havde været
kendt af politiet gennem flere år.
Det kunne endvidere konstateres, at anvendelse af stik- og skydevåben iforbindelse
med konfrontationer havde været stigende. Rigspolitiet vurderede, at dette ikke
skyldtes, at bander var bevæbnede i højere grad end tidligere, mennærmere, at flere
af modsætningsforholdene mellem banderne havde manifesteretsig i form af direkte
konfrontation. Politiet havde således også tidligere konstateret, at de moniterede
bander havde været i besiddelse af og havde anvendt skydevåben.
Der blev i 2007 registreret i alt 28 episoder, hvor skydevåben havde været anvendti
det offentlige rum. I 12 af disse episoder havde medlemmer fra de moniterede bander
efter Rigspolitiets vurdering været involveret.
Rigspolitiet anførte i den forbindelse, at da de moniterede bander havde adgang til
våben og sprængstoffer, og såvel historisk som aktuelt havde vist vilje til at anvende
disse, ville det kunne medføre alvorlige følger, såfremt konfrontationerne fortsatte.
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Det var Rigspolitiets vurdering, at modsætningsforholdene mellem de forskellige
bander samt modsætningsforholdene over for særligt Hells Angels forsat ville bestå,
samt at disse modsætningsforhold fremover ville kunne give anledning til
konfrontationer.
Som årsag til de konstaterede modsætningsforhold blev anført en fortsat kamp om
markedsandele på narkotikamarkedet. Det blev i den forbindelse anført, at det ville
kunne få betydning, at Hells Angels søgte at styrke sin magtposition ved oprettelsen
af AK81, ligesom de moniterede banders æresbegreber ville bidrage til en selvstændig
fortsættelse af konflikterne og til nye konfrontationer.
I

2008

har

modsætningsforholdene

mellem

de

forskellige

bander

og

modsætningsforholdene mellem visse dele af bandemiljøet og særligt Hells Angels
vist sig forsat at bestå, ligesom disse modsætningsforhold har givet anledning til en
eskalering af konfliktniveauet og til mange nye voldelige konfrontationer, der i vidt
omfang har indebåret anvendelse af skydevåben.
Hells Angels har fra udgangen af 2007 og gennem 2008 etableret ti AK81støttegrupper med henblik på at styrke sin magtposition, idet Hells Angels gennem
de senere år er blevet trængt på bl.a. narkotikamarkedet af personer fra bandemiljøet.
Hells Angels og AK81 står nu over for en række kriminelle bandegrupperinger bl.a.
i en fortsat kamp om markedsandele på narkotikamarkedet, hvilket i løbet af 2008
har givet anledning til flere voldelige konfrontationer, der bl.a. har indebåret
anvendelse af skydevåben. Konfrontationerne er tillige udtryk for, at de forskellige
grupperinger positionerer sig over for hinanden i relation til territoriel status.
Det er konstateret, at AK81 har ageret som ”håndlangere” for medlemmer af Hells
Angels, idet de på vegne af disse agerer i konflikten mod banderne og udfører
kriminelle handlinger. Det kan efter Rigspolitiets opfattelse i den forbindelse
formentlig tillægges betydning, at de moniterede medlemmer af Hells Angels i
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gennemsnit er over 39 år – i de københavnske afdelinger over 43 år – og at Hells
Angels således står over for modstandere fra bandemiljøet, der er væsentligt yngre.
Konflikten mellem bandemiljøet og Hells Angels blev yderligere optrappet i
sensommeren 2008, hvor en mand af anden etnisk oprindelse end dansk blev dræbt
i Tingbjerg i København. I bandemiljøet mistænker man personer fra AK81 for at stå
bag drabet, hvilket har ført til, at det i forvejen anspændte forhold mellem Hells
Angels og bandemiljøet er blevet yderligere anspændt. I bandemiljøet er og har der
således været et stærkt ønske om at hævne drabet, hvilket har givet anledning til
gensidige voldelige konfrontationer med personermed tilknytning til Hells Angels
og AK81.
Det er Rigspolitiets vurdering, at en betydelig del af konfrontationerne og
skudepisoderne i 2008 kan knyttes til uoverensstemmelserne mellem Hells Angels og
AK81 på den ene side og personer fra bandemiljøet på den anden side.
Der eksisterer imidlertid tillige modsætningsforhold mellem flere personer fra
forskellige bandegrupperinger, hvilket også har givet anledning til konfrontationer,
hvorunder der er anvendt skydevåben. Disse modsætningsforhold skyldes bl.a. opgør
om kriminelle territorier og uoverensstemmelser af mere personlig karakter.
Det samlede konfliktbillede i rocker- og bandemiljøet er således komplekst ogbestår
af flere og forskellige konflikter.
De forskellige gruppers æresbegreber, selvforståelse og identitet indebærer krav om
hævn over for modparten og bidrager dermed også selvstændigt til fortsættelse af
konflikterne og til nye konfrontationer.
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Konfrontationerne og skudepisoderne har navnlig været koncentreret omkring
Storkøbenhavn, men der har været flere konfrontationer og skudepisoder i andre dele
af landet, særligt i Århus og Odense.
Politiet registrerede i 2008 i alt 167 episoder, hvor skydevåben har været anvendt i
det offentlige rum. Rigspolitiet vurderer, at personer fra rocker- og bandemiljøet har
været involveret i minimum 76 af disse episoder.
Som følge af optrapningen af konflikterne i rocker- og bandemiljøet intensiverede
politiet i løbet af efteråret 2008 indsatsen mod medlemmerne af rockerklubberne
og banderne. Den intensiverede indsats indebar bl.a., at politiet øgede
tilstedeværelsen i de berørte områder, at der i medfør af politiloven blev indført
visitationszoner, at den målrettede efterforskning mod medlemmerne blev
intensiveret, og at der blev foretaget systematiske ransagninger efter ulovlige våben
og narkotika.
Det er Rigspolitiets vurdering, at denne indsats i en periode formåede at presse
både Hells Angels og bandemiljøet. Antallet af skudepisoder faldt således i de sidste
måneder af 2008, ligesom politiet kunne konstatere, at man i miljøet – i modsætning
til tidligere – genbrugte våben.
Politiets visitationer og ransagninger i anledning af konflikterne i rocker- og
bandemiljøet har i 2008 ført til beslaglæggelse af mere end 400 skydevåben, hvoraf
størstedelen er pistoler og revolvere. Der er tillige beslaglagt et antal automatvåben.
Der er ikke i løbet af 2008 sket væsentlige ændringer i relation til de enkelte gruppers
kriminalitetsmønstre, og hovedparten af den udøvede kriminalitet består således
fortsat af narkotikakriminalitet, voldskriminalitet og våbenkriminalitet.
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Rigspolitiet forventer ikke væsentlige ændringer i relation til de kriminalitetsmønstre,
som nu og tidligere har kunnet konstateres i relation til de moniterede rockergrupper
og bandegrupperinger. Rigspolitiet forventer således fortsat, at grupperne navnlig vil
udøve

narkotikakriminalitet,

voldskriminalitet,

berigelseskriminalitet

og

våbenkriminalitet.
Det er endvidere Rigspolitiets vurdering, at de modsætningsforhold, der eksisterer
mellem forskellige bandegrupperinger og mellem bandegrupperinger og Hells Angels
samt AK81 fortsat består. Nedgangen i antallet af voldelige konfrontationer i de
sidste måneder af 2008 kan således efter Rigspolitiets vurdering ikke tages som
udtryk for, at modsætningsforholdene er forsvundet eller at konfliktpotentialet er
formindsket.
Den beskrevne nedgang i antallet af voldelige konfrontationer vurderes i stedet at
skulle ses som et udtryk for, at den intensiverede politimæssige indsats havde den
ønskede virkning i relation til rocker- og bandemiljøets evne og vilje til at gennemføre
direkte konfrontationer.
Det er i den forbindelse Rigspolitiets vurdering, at rockerklubben Bandidos i al
væsentlighed ikke har været indblandet i de eksisterende konflikter, men at der
eksisterer et latent anspændt forhold mellem Hells Angels og Bandidos.
Rigspolitiet vurderer endvidere, at personer og grupper fra rocker- og bandemiljøet
fortsat er i stand til at skaffe sig adgang til våben, herunder skydevåben, ligesom de
pågældende – i lighed med tidligere – vil have evne og vilje til at anvende sådanne i
forbindelse med direkte konfrontationer.
De moniterede gruppers æresbegreber, selvforståelse og identitet, der indebærer krav
om hævn over for modparten, bidrager selvstændigt til fortsættelse af konflikterne og
til nye konfrontationer. Det er således meget sandsynligt, at
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gennemførelse af enkeltstående konfrontationer fra en part vil blive fulgt op med
konfrontation fra en anden part som svar herpå.
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