Skudepisoder i København
Hovedstaden har været scene for talrige skudepisoder og voldelige overfald i bandekonflikten siden
sommeren 2008. I år har der ifølge Ritzaus opgørelse været 16 skyderier. På listen er ikke medtaget
tre drab begået med skydevåben på åben gade, fordi de ifølge politiets teori kan knyttes til et opgør
om hashmarkedet på Christiania.
- 12. oktober affyres flere skud mod en mand, der rammes i brystet på Rantzausgade på Nørrebro.
- 11. oktober affyrer vagtposter skud mod en bil med tre unge, der kørte rundt nær Blågårds Plads
på Nørrebro.
- 9. oktober affyres et enkelt skud mod en Landrover, der kommer kørende ad Rantzausgade på
Nørrebro. Ingen bliver ramt. Bilen findes senere ved Hells Angels' tilholdssted på Svanevej.
- 1. oktober såres 19-årig i låret af projektil ved en episode i Gartnergade, hvor nogle i et
selvbestaltet vagtkorps visiterede ham og en anden. Den 19-årige blev også stukket i ryggen med
kniv tre gange.
- 29. september overfaldes mand, der arbejder i tatovørbutik på Nørrebro med relationer til Hells
Angels, på Heimdalsgade. Han stikkes i ryggen med en kniv. To unge anholdes og
varetægtsfængsles.
- 19. september rammes mand af skud i sit ene underben. Han blev hjulpet til Rigshospitalet af en
ven.
- 11. september om aftenen rammes 19-årig mand med dansk baggrund i kiosk i Skelbækgade på
Vesterbro. Tre skud i maven. Hans tilstand var i første omgang kritisk. En bil findes senere
udbrændt på Otto Busses Vej. To-tre mænd deltog. Muligvis har offeret tilknytning til gadebander.
- 20. august affyres en serie skud mod mennesker forsamlet i Jægersborggade på Nørrebro, og
blandt de sårede er en 43-årig betjent i civil.
- 11 juni kører to mænd ind i Mjølnerparken på Nørrebro og affyrer flere skud. To medlemmer af
AK 81 er sigtet for drabsforsøg.
- 19. maj sent på aftenen affyres der skud mod 26-årig mand på Rødovrevej. Han såres livsfarligt.
Han har tidligere været medlem af AK 81, søger Jørn Jønke Nielsen fra HA. Mørklødet mand
flygter sammen med andre i rød Ford Escort.
- 25. april bliver en 20-årig mand med indvandrerbaggrund ramt i den ene balle af pistolskud på
Gartnergade på Nørrebro. To gerningsmænd på en rød motorcykel kører fra stedet.
- 24. april: To unge med indvandrerbaggrund bliver banket med køller af to gerningsmænd. En
AK81'er sigtet og varetægtsfængslet.
- 22. april såres en mand med indvandrerbaggrund på hjørnet af Baggesensgade og Blågårdsgade.
Han rammes i begge ben og den ene ankel af skud affyret fra en motorcykel.

- Natten til 2. marts dræbes en 30-årig mand med dansk baggrund, Anders Børme Wehage, ved
Café Våren på Backersvej på Amager. To unge med indvandrerbaggrund sårer også tre andre
personer.
- 28. februar bliver en 32-årig mand med færøsk baggrund alvorligt såret af skud på hjørnet af
Korsgade og Griffenfeldtsgade på Nørrebro.
- 27. februar bliver en 25-årig irakisk mand, Mustafa Shakir Hsownay, likvideret i Mjølnerparken
på Nørrebro. To biler med dansk udseende mænd flygter fra stedet.
- 17. februar bliver en 19-årig mand med indvandrerbaggrund skudt i hoften på Korsgade på
Nørrebro. Skuddene bliver affyret fra en grå bil, hvori der sidder fire "rockerlignende" typer.
- 29. januar bliver HA-rockeren Brian Sandberg forsøgt likvideret på juicebaren Joe & the Juice i
Ny Østergade. To mænd med indvandrerbaggrund efterlyses.
- 26. januar 2009 rammes en mand med indvandrerbaggrund af skud, da han spiser på en
thairestaurant på Halmtorvet. Et medlem af Hells Angels blev senere anholdt på Ibiza for skyderiet
og er nu tiltalt for drabsforsøg.
- 16. september 2008 bliver en 46-årig mand ramt af et projektil i halsen, da to unge mænd affyrer
tre skud gennem ruden til Hells Angels-butikken Route 81 på Nørrebrogade. Manden overlever. To
yngre mænd blev varetægtsfængslet i sagen. I Københavns Byret er de begge frifundet for anklagen
om drabsforsøg.
- 15. september 2008 bliver to 47-årige mænd beskudt i en bil, da de holder på en rasteplads på
Ruten i Tingbjerg. To unge med indvandrerbaggrund blev sigtet.
- 14. september 2008 bliver der affyret mindst 11 skud mod personer ved internetcafé i
Rantzausgade på Nørrebro fra en bil. To mænd på 23 og 20 år bliver ramt og overlever.
- 14. august 2008 dræbes den 19-årige Osman Dogan i en byge af skud ud for et pizzeria i
Tingbjerg. Efter drabet anholder politiet adskillige personer med tilknytning til den Hells
Angels-relaterede gruppe AK81. En 22-årig rocker er sigtet for drabet, men på fri fod. Ifølge politiet
var skyderiet kulminationen på en håndfuld foregående skærmydsler mellem grupperne.

