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af kIM MØlleR 

Bogen skildrer kronologisk forløbet i star-

ten af den igangværende bandekrig, det 

vil sige perioden 2007-2009. Læserne får 

et godt indblik i de væsentligste aktørers 

personlige og kriminelle historier. Der er 

dybdegående portrætter af Jørn Jønke 

Nielsen, Abderrozak Benarabe ’Store A’ og 

Brian Sandberg samt masser af fotos igen-

nem bogen. Mange af disse har nærmest 

karakter af pr-fotos, hvor rockere står og 

viser deres veste frem. Disse fotos bliver 

kontrasteret af de mange dokumentariske 

fotos fra overvågningskameraer og politi-

ets arkiver fra gerningssteder, der effek-

tivt fjerner enhver tilsnigelse til roman-

tisering. Sidestillingen af disse to former 

for fotos er illustrativ for bogens samlede 

fremstilling. På den ene side præsenteres 

materialet så nøgternt, at alvoren under-

spilles, og det næsten bliver banalt. ’Hov, 

så blev han skudt i begge knæ, fordi han 

tilfældigvis opholdt sig det forkerte sted 

på det forkerte tidspunkt.’ På den anden 

side får de kriminelle aktører så meget ta-

letid, at man frustreres over ikke at kun-

ne sige dem imod. Men jeg synes ikke, at 

bogen mister kontrollen over balancen og 

bliver glorificerende. Det samlede indtryk 

er en grundig dokumentarisk skildring af 

en afgørende periode i nyere dansk kri-

minalhistorie. Den nøgterne journalisti-

ske skildring af volden og afstumpethe-

den bidrager til oplevelsen af, at de her 

skildrede begivenheder er starten på en 

ny normalitet i de større danske byer.

Særligt kapitlet om Slagmark Christia-

nia er velresearchet og bringer meget nyt 

til torvs. Personer i miljøet på Christiania 
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at deres mange kontanter skyldes et ny-

ligt lån. Disse spændinger bliver illustre-

ret godt med eksempler på, hvordan be-

skyttelsespenge fungerer i det daglige, og 

hvordan man smugler store kontantbeløb 

ud af landet. Disse indsigter er nye, og 

forfatterne skal have stor ros for at bringe 

dem torvs på en sober facon.

Bogens materiale består af avisartik-

ler, politirapporter, kriminalstatistikker og 

interviews med op til 70 forskellige kilder. 

Disse kilder ønsker i sagens natur at væ-

re anonyme. Det kan være et springende 

punkt for en bog af denne karakter, der 

hævder at være dokumentarisk. Forfat-

terne har gjort et enormt stort arbejde for 

at etablere et netværk af kilder inden for 

dette miljø. En forudsætning for, at det-

te kan lade sig gøre, er, at journalisterne 

gengiver deres udsagn lidenskabsløst. El-

lers vil kilderne ikke kunne bruges igen, 

og journalisten vil fysisk være i fare. Der er 

derfor mange passager i bogen, hvor gen-

nemført usympatiske personer får lov til 

at udlægge virkeligheden, som den ser ud 

fra deres forkvaklede verdenssyn. At de-

res udsagn får lov at stå uimodsagte hen 

er selvfølgelig frustrerende for den ret-

skafne læser, men det bliver man nødt til 

at acceptere som præmis for genstands-

feltet. Når det er sagt, er jeg mest af alt 

imponeret over, hvor bred en vifte af ak-

tører forfatterne har formået at få i tale. 

Samlet set fremstår bogen grundig, 

underholdende og oplysende. Ekstra Bla-

dets forlag kunne med fordel overveje et 

nyt, eventuelt opdateret oplag, for det er 

stadig det samme persongalleri, der er på 

spil. De underliggende konflikter er heller 

ikke blevet mindre sprængfarlige i mel-

lemtiden. ■
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denen. Der er underholdende eksempler 

på, hvordan det giver bagslag for de im-

plicerede at reklamere med deres succes. 

Historien om Store A, der forsøger at hyre 

polske lejemordere, er illustrativ. Politiet 

kommer på sporet af Store A, fordi hans 

polske lejemordere bliver aflyttet i an-

den anledning. Her kommer de for skade 

at udtrykke deres beundring for de dan-

ske kunders kæmpe Audi A7. Dansk politi 

er udmærket klar over, at det eneste ban-

demedlem i Danmark, der kører i en lea-

set A7 til 17.000 kroner om måneden, er 

Store A. Man må stille sig spørgende over 

for den mentalitet, der tilsiger en at køre 

rundt i en luksusbil, velvidende at man 

er i kikkerten hos politiet for organiseret 

og voldelig kriminalitet. Denne læser no-

terer sig sammenfaldet med Milena Pen-

kowa, der førte sig frem i en rød sports-

vogn, alt imens hun fiflede med offent-

lige forskningsmidler. 

Bogen omhandler såvel rockere som 

indvandrerbander. Skildringen af indvan-

drerbanderne er mest interessant, fordi 

dette område er så underbelyst. Ikke fordi 

der er skrevet synderligt meget om rocker-

ne, for det er der bestemt ikke, men de-

res fremgangsmåder virker alligevel mere 

bekendte og forudsigelige. Det er ikke til-

fældet med indvandrerbanderne. Hvordan 

opererer disse bander, og hvordan græn-

ser de op til det omgivende nærmiljø? Er 

de i konflikt eller samarbejde med deres 

nærmiljø? Bogen gør et flot arbejde ud af 

at illustrere den gråzone, som indvan-

drerbanderne bevæger sig i. På den ene 

side er de voldelige og kriminelle, på den 

anden side er de forbilleder for de unge i 

deres kvarterer. På den ene side opererer 

de parallelt med det etablerede samfund, 

på den anden side er de integreret i den 

lokale økonomi. På den ene side giver de 

et dårligt ry til store grupper af indvan-

drere, på den anden side virker det, som 

om de altid kan skaffe tilsagn fra folk om, 

forklarer baggrunden for de begivenhe-

der, som fulgte i kølvandet på rydningen 

af Pusher Street i 2004. Danmark er et lil-

le land, men man forbløffes til stadighed 

over, hvor indspist det kriminelle miljø 

fremstår, og hvor personlige konflikter det 

er, der får lov til at eskalere. Overvejende 

er det de to store rockergrupperinger og 

miljøet omkring Blågårdsplads, der skil-

dres. Tilsammen favner disse grupper over 

det meste af landet, og deres indbyrdes 

styrkeforhold og alliancer bølger frem og 

tilbage. Det ene øjeblik arbejder de fint 

sammen, det næste ligger de i åben krig.

Enkelte skudepisoder skildres detal-

jeret. Forfatterne udviser god forståelse 

for kombinationen af det groteske og det 

hverdagsagtige og beskriver det ganske un-

derholdende. Et eksempel er efterfølgen-

de episode nummer to, hvor Brian Sand-

berg forsøges likvideret, denne gang på en 

sushibar i Hellerup. Mens rockerne venter 

på, at politi og ambulance skal ankomme 

og hente deres sårede kollega, tropper en 

kunde op for at hente sin bestilling. Eks-

pedienten er rystet og forklarer undskyl-

dende, at maden jo ikke er klar, for der 

har jo lige været et skudattentat. Det får 

rockerne til at bryde ud i latter over situ-

ationens surrealistiske tilsnit. På det her 

tidspunkt er bandekrigens realitet stadig 

ny. Daværende justitsminister Lars Barfoed 

udtrykker sin forargelse over, at bandernes 

konflikter nu er kommet for tæt på bor-

gerne. Bedsteborgerne, kunne han mere 

retvisende have kaldt dem. I Københavns 

brokvarterer havde skud i gaderne været 

standarden i et godt stykke tid, som for-

fatterne tørt noterer.

Forfatterne har et godt greb om de 

kriminelles verden og denne verdens 

perverse logik. Drivkraften er de illega-

le indtægter, som skal skaffes med alle 

tænkelige midler, hvorefter de skal va-

skes hvide og endelig bruges på en facon, 

der skaffer yderligere status i underver-


