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"Haraldsgade-sagen" og den københavnske bandekonflikt – Diverse Hent PDF I efteråret 2008 udbrød den
såkaldte "bandekonflikt" mellem rockerklubben Hells Angels med støttegruppen AK 81 på den ene side og
flere kriminelle grupperinger af især 2. Generations indvandrere på den anden side. Der var indledningsved
tale om en konflikt, der udviklede sig omkring Nørrebro i København, men senere bredte sig til flere andre

områder i Danmark.

Konflikten blev tilsyneladende initieret af et skuddrab i bydelen Tingbjerg i Brønshøj den 14. august 2008,
og ultimo august og primo september brød konflikten ud i lys lue med blandt andet flere "drive by" skyderier.

Et fingerpeg om, hvad der var i vente, fik Københavns politi i forbindelse med efterforskningen af den
såkaldte "Haraldsgade-sag". Hvor politiet modtog et tip om, at der til en lejlighed var båret tasker med både
våben og sprængstoffer, der skulle anvendes i den igangværende bandekonflikt. Mens konflikten eskaleredes
med en række drab og drabsforsøg til følge, førte efterforskningen i denne sat til lange fængselsstraffe for tre

personer med tilknytning til bandemiljøet i København
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