


 Bander - fortalt af dem selv Kronvidnet 
Hells Angels indefra
Af Morten Frich
Indtil han var 10 år, var drengen helt normal. Men så begik et 
familiemedlem selvmord, og fra da af begyndte Kasper Vetter en 
social og mental glidebane, der kulminerede 16 år senere, da han 
lagde alle kortene på bordet over for politiet og efterfølgende 
fik en ny identitet. Det var nødvendigt, for han havde været 
nummer to i Hells Angels-hierarkiet i Århus med alt, hvad det 
indebar af kokain, lyssky handler med lokale entreprenører og 
vold.
2011 - (99.4 Vetter, Kasper)

Latino King
Af Bibi Dumon Tak
Hollandske Castel var kun 18 år, da han blev taget med halvan-
det kilo kokain på sig i en dominikansk lufthavn. Det resulterede 
i otte år i et overfyldt, glohedt og beskidt fængsel, hvor det var al-
les kamp mod alle. Castels redning var en tatovering, der angav, 
at hanvar med i banden Latino King.
2012 - (99.4 Castel)

Made in Denmark
Dvd
Af instruktør Kaywan Mohsen
Afghansk/iranske Kaywan bliver i sine teenageår en del af det 
kriminelle bandemiljø i Århus. Da han bliver taget af politiet, 
må han vælge, om han vil i fængsel eller stikke sine kammerater. 
Et dokumentarisk drama baseret på en prisvindende kortfilm af 
samme navn.

Men vi blev onde
Af Olav Hergel
”I den verden, jeg kommer fra, findes der ingen lykkelige 
slutninger kun blod”. Det siger Sleiman med de palæstinensiske 
rødder. Han var med i banden Black Cobra i Askerød ved Køge. 
Et parallelsamfund, hvor kontanthjælpsmodtagere kører BMW, 
og hvor man afgør indbyrdes tvister med baseballbat. Det var 
tæt på, at Sleiman ofrede sit liv for banden. 
(99.4 Sleiman, Sleiman)

Expect no mercy 
En rockers erindringer. Den sandfærdige historie 
om manden, der sprængte sin bedste ven i luften.
’Kunne du virkelig finde på at slå nogen ihjel igen?’ spørger 
journalisten efter endt research til denne bog. Lennart Elkjær 
nikker. På det tidspunkt er der kun et års tid tilbage af en fæng-
selsstraf på ti, år som han fik for bombemordet på sin tidligere 
ven i Bandidos. 
2013 - (99.4 Elkjær, Lennart)

En forfærdelig mand
Af Lars Jensen
Umiddelbart skulle man mene, at der er langt fra tilværelsen 
som Hells Angels-medlem til bedemand. Men ikke desto 
mindre tog Lars Jensen det spring i 2004 efter mange års hård 
kriminalitet og prøvemedlemskab af rockerklubben. Siden har 
han og hans familie været under konstant politibeskyttelse.
2013 - (99.4 Jensen, Lars)

Gangster - Brian Sandberg
Af Henrik Madsen
Han har luksusfestet med de nyrige,  bl.a. Stein Bagger, før 
finanskrisen, været udsat for to skudattentater og switchet et 
medlemskab af Hells Angels ud med et af Bandidos. Så kulørt 
har livet formet sig for Brian Sandberg. Her er hans version af 
narkohandlen, bandekrigen og resten af den københavnske 
underverden.
2011 - (99.4 Sandberg , Brian)

Ingen engel
Han lignede ikke en normal strømer med sin skaldede isse, 
muskelsvulmende biceps og en krop fyldt med tatoveringer. Og 
det var han heller ikke. I to år var Jay Dobyns undercoverbetjent 
i Hells Angels i Arizona. For at blive optaget måtte han bevise et 
mord på et medlem af den konkurrerende Mongols-bande.
2010 - (99.4 Dobyns, Jay)



Skyld
Af Jesper Dehn Møller og Aydin Soei
En tilfældig italiensk rygsækturist blev i 2003 dræbt ved Blågårds 
Plads i København.  Bag mordet stod de to unge Kilic-fætre, som 
det var gået helt skævt for, siden de som små kom til Danmark 
fra Tyrkiet. En cocktail af magtesløse forældre, et frit børneliv 
på gaden uden voksenkontakt, ustandselige skoleskift og 
skiftende sagsbehandlere på socialforvaltningen drev fætrene ud 
i kriminalitet.
2007 - (99.4 Kilic, Ferhat)

 Terrorisme

 Generelt om bander

Bandekrig
I 2008 blev en 19-årig likvideret af kugler fra en riffel, der stak 
ud fra en forbikørende bil i Tingbjerg ved København. Dermed 
var der atter blus på bandekrigen mellem Hells Angels og deres 
støttegruppe AK81 på den ene side og indvandrergrupperinger 
på den anden. Krigen næres af æresbegreber og hævntørst, som 
kun de færreste forstår. 
2010 - (34.31)

Bandekrigen i Danmark
En artikel på nettet med hvem - hvad - hvor over grupperinger, 
geografi og kriminalitet. Der er gratis adgang via biblioteket.
2013 - Faktalink.dk

Forklædt som nazist
En Århushistorie
Af Charlotte Johannsen
Århus er nazisternes by. Det mener 20-årige Charlotte, som i otte 
måneder gik undercover i White Pride. Det er et dybt kriminelt 
miljø, som betyder, at venstreorienterede må kigge sig over 
skulderen, ikke kan indtage en øl på bestemte værtshuse eller 
overvære AGFs fodboldkampe. Hun blev agent for den venstre-
orienterede dokumentationsgruppe, Redox, efter at hendes ven 
var blevet overfaldet af bøller fra White Pride.
2010 - (99.4 Johannsen, Charlotte)

Selvmordskrigere
Af Christopher Reuter
Der har altid eksisteret selvmordskrigere, mennesker der 
bruger deres krop som våben. I antikken var det jøder, i mid-
delalderen assasinerne i det nuværende Syrien, og under anden 
verdenskrig var det japanske kamikazepiloter. Tyske Christo-
pher Reuter har en universitetsgrad i islamisk verdensbillede. 
Han punkterer myten om de 72 jomfruer i himlen og mener i 
stedet, at æresbegreber, hjernevask og politisk afmægtighed er 
årsagen til, at der stadig rekrutteres selvmordsbombere.
2002 - (32.08)

Terror
Terrorismens historie fra de irske feniere til al-Qaeda
Af Michael Burleigh
Nogen kalder dem frihedskæmpere, men den prisbelønnede 
engelske historiker, Michael Burleigh, kalder de italienske Røde 
Brigader, irske IRA, baskiske ETA og diverse palæstinensiske 
organisationer for terrorgrupper. Her giver han et indblik i 
deres mål og virkemidler.  
2008 - (32.08)

 Særlige terroraktioner

En af os
Breivik og vejene til Utøya
Af Åsne Seierstad
Der er udkommet over 40 bøger om Anders Behring Breivik 
og hans ugerninger, og flere af dem er oversat til dansk. Denne 
er et mammutværk i Seierstads (kendt for Boghandleren i Ka-
bul) dramadokumentariske stil.  Hver en sten er vendt, og hun 
har bl.a. skaffet sig adgang til hemmeligstemplede rapporter, 
hvorfor hun kan beskrive Breiviks afdødes mors seksualliv, og 
hvordan myndighederne overvejede tvangsfjernelse af den lille 
Anders.
Udkommer marts 2014 



Jeg lever, far
En personlig fortælling fra Utøya
20-årige Siri gemmer sig i en grotte på Utøya, og Anders Bering 
Breiviks kugler er kun få centimeter fra hendes hoved. Imens 
venter hendes far bævende ovre på fastlandet. Han er journalist 
på dagbladet VG, og da Siri endelig kommer i land, står han 
over for dilemmaet mellem at beskytte sin datter og skrive en 
god historie. 
2012 - (34.38) 

Selv stilhed hører op
Mine seks år som gidsel
Af Ingrid Betancourt
Hun var beskidt, våd, sulten og blev jævnligt truet på livet. 
Med en hel enestående værdighed og selvopholdelsesdrift 
overlevede den colombianske præsidentkandidat seks år i 
junglen som fange hos guerillabevægelsen FARC. Den kom 
efterfølgende på EU’s terrorliste.  
2011 - (99.4 Betancourt, Ingrid)

Blekingegadebanden, bd. 1-2
Af Peter Øvig Knudsen
Den 13. april 1989 skred det danske kriminalpoliti til anholdelse 
af fem unge mænd. Man var overbevist om, at de havde forbin-
delse til international terrorisme, og at de stod bag en lang række 
voldelige røverier med millionafkast samt drabet på en ung 
politimand ved Købmagergades postkontor. Bevismaterialet var 
dog tyndt, og man indledte en desperat jagt på en dæklejlighed.  
Samme dag som varetægtsfængslingen ville udløbe, kørte en 
bil galt. Bilens fører og indhold kunne kobles til en adresse på 
Amager, Blekingegade 2.
2007 - (34.31)

Bombeterror i København
Trusler og terror 1968 - 1990
Af Bent Blüdnikow
’Vi lever i illusionen om, at Danmark er et fredeligt land. Men 
den historiefortælling er ikke sand.  Vi har lige siden 1968 haft 
både trusler og terror mod Danmark og danskere’. Det skriver 
Bent Blüdnikow, som er historiker, journalist og medlem af 
Mosaisk Trossamfund. I denne bog får vi bl.a. genopfrisket 
Mexicanersagen i 1977, bomberne mod den jødiske synagoge 
og flyselskabet North West Orient i 1985 samt sagen i 1989 mod 
danske Ulla Lyngsby, som blev anholdt af den israelske efter-
retningstjeneste og anklaget for terror.
2009 - (34.31)

Danskeren på Guantánamo
I 2013 kom det frem, at Slimane Hadj Abderrahmane var død i 
kamp i Syrien. Ti år før hørte danskerne første gang om ham. Da 
var han den danske mand med algiersk baggrund, der var taget til 
fange af amerikanerne i Pakistan og nu sad i Guantánamo-lejren 
på Cuba. I dette portræt fortæller han om sin opvækst i Randers, 
sin oprindelige interesse for technomusik, hvordan han allerede i 
skoletiden var radikal islamist og om torturen i lejren.
2004 - (99.4 Abderrahmane, Slimane Hadj)

 Danskere og terror

Allahs danske krigere
I FBIs søgelys 
Af Matias Seidelin
I 1995 gik egyptiske Abu Talal ud af døren i sit hjem på Rør-
sangervej i Københavns nordvestkvarter.  Siden har ingen set 
ham. Flere af landes efterretningstjenester overvågede ham på 
det tidspunkt, og ifølge avisen New York Times blev Abu Talal 
kidnappet af CIA og FBI. De mente, at han var bagmanden bag 
bombeangrebet i 1993 mod World Trade Center og et muligt 
attentatforsøg på den amerikanske præsident Bill Clinton. Abu 
Talal var ikke den eneste dansker med udenlandsk baggrund, 
der interesserede efterretningstjenesterne.
2012 - (99.4 Talal, Abu)



De kalder mig terrorist 
Af Niels Holck
I et upåagtet øjeblik lykkes det danske Niels Holck at stikke af 
under en anholdelse i Karachi, og han bliver efterlyst i hele Asien. 
Forinden har han været med til at kaste våben ned til en indisk 
oprørsbevægelse fra et fly. Flere år efter vender Niels Holck hjem 
til Danmark, og med nye terrorlove i hånden prøver det danske 
justitsministerium i 2010 at udlevere ham til retsforfølgelse i 
Indien.
2008 - (99.4 Holck, Niels)

Halshug
Historien om en terrorplan
Af Kaare Sørensen
To måneder efter terrorangrebet i Mumbai rejste pakistansk-
amerikanske David Headley til København. Han tog billeder af 
Jyllandspostens lokaler på Kongens Nytorv og dannede sig et 
overblik over byen. Nu i 2008 skulle Muhammedtegningerne 
hævnes.
2013 - (34.38)

Politiets hemmeligheder
Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen
Tanken nagede Jørn Moos. Den tidligere kriminalinspektør og 
hans folk fandt i 1989 endelig lejligheden, som var Blekingega-
debandens dækadresse. Men spørgsmålet var, om banden faktisk 
allerede var i politiets søgelys.  Det var den, men al efterforskning 
blev ifølge Jørn Moos holdt hemmelig af Politiets Efterretnings-
tjeneste og Justitsministeriet. Måske kunne man have undgået 
nogle af røverierne og mordet på en ung betjent.
2009 - (99.4 Moos, Jørn)

Storm 
Den danske agent i al-Qaeda
Han blev smidt ud af fem skoler, blev rocker i Bandidos, 
konverterede til en rabiat form for islam, mødtes med ledende 
al-Qaeda-medlemmer og blev efterfølgende agent for PET og 
CIA.  Da Morten Storm tilbød sin historie til to journalister fra 
Jyllandsposten, måtte de researche i et år, før de troede på ham 
og trykte noget af historien i avisen. Her er den fulde version.
2012 - (99.4 Storm, Morten)

Terrorsagen fra Vollsmose
Af Kaare Gotfredsen
12 års fængsel. Det fik de tre hoveddømte ved Højesteret i 2008. 
Undervejs fik offentligheden indblik i en farverig sag om en 
psykisk ustabil PET-agent, en konvertit, der kludrede i det, når 
han skulle købe materialer til sprængstof, Rådhuspladsen som 
bombemål, et beboelseshus, der brændtes ned og en arabisk 
bombemanual.
2008 - (34.31)

Truslen indefra
Af Morten Skjoldager
Hvad får unge mænd, født og opvokset i Danmark, til at frem-
stille bomber, planlægge terror eller blive hellige krigere? Morten 
Skjoldager har som journalist fulgt de store danske terrorsager 
fra Glostrup, Glasvej og Vollsmose, og fortæller her om de impli-
ceredes indbyrdes relationer, og om hvordan terrortruslen indtil 
videre har været holdt nede af moderate i det muslimske miljø, 
professionelt politiarbejde og amatøragtige terrorister.
2009 - (34.31)

 Efter 11. september

Al-Qaeda i Europa
Af Lorenzo Vidino
”Europa og især de europæiske storbyer er blevet udklæknings-
miljøer for islamiske terrorister. Og I er selv skyld i det!” Det 
hævder den amerikanske terrorforsker Lorenzo Vidino, som i 
denne debatbog anfører, at lemfældig asyllovgivning og kon-
frontationsangst over for bl.a. imamerne er skyld i, at europæiske 
unge rekrutteres til jihad.
2006 - (34.31)

I hellig krig
Af Omar Nasiri
Marokkanske Omar Nasiri kender al-Qaeda indefra. I syv år bo-
ede han i deres træningslejre, hvor han lærte alt om at fremstille 
bomber, udlægge miner, og hvordan man skulle kaste en granat 
for at udrette størst mulig skade. Hans kammerater vidste bare 
ikke, at han blev agent for den franske efterretningstjeneste.
2006 - (99.4 Nasiri, Omar)
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Jæger
I krig med eliten
Af Thomas Ratsack
Thomas Ratsack VILLE i jægerkorpset, og flere år før han 
kunne søge om optagelse, begyndte han at løbetræne med 30 
kg tunge saltsække på ryggen. Han kom ind og var den bedste. 
Her fortæller han om missioner i Tjetjenien, Afghanistan og Irak. 
Udgivelsen af bogen fik et særpræget efterspil. Forsvarskomman-
doen prøvede at få stoppet udgivelsen af bogen, idet man mente, 
at den bragte danske soldater i fare. 
2009 - (99.4 Ratsack, Thomas)

Jagten på Osama
Ti år i hælene på Bin Laden
Af Peter L. Bergen
Få måneder efter 9/11 forsvandt Osama bin Laden på mirakuløs 
vis fra Tora Bora-bjergene i Afghanistan, til stor frustration 
for CIA. Først 10 år senere blev han lokaliseret i Pakistan og 
dræbt af amerikanske elitesoldater. Peter L. Bergen er CNNs 
sikkerhedspolitiske ekspert. Han har brugt kilder i Det Hvide 
Hus, CIA og det amerikanske udenrigsministerium, ligesom han 
var den første, der fik tilladelse til at inspicere det bygningskom-
pleks, hvor Osama bin Laden-familien boede. 
2012 - (99.4 Bin Laden, Osama)

En svær dag
En førstehåndsberetning om Navy SEAL  
missionen, der dræbte Osama bin Laden 
Af Mark Owen
Helikopteren, der fragtede Mark Owen og de andre ameri-
kanske elitesoldater til Osama bin Ladens skjulested, styrtede 
ned. Ingen kom noget til, og styrtet var det eneste, der ikke gik 
efter den nøje udtænkte plan.  De 24 soldater dræbte Osama 
bin Laden og hans livvagter, og en time efter var de tilbage i sik-
kerhed i Afghanistan. Ti år efter 11. september var verdens mest 
eftersøgte mand endelig elimineret i Pakistan. 
2012 - (99.4 Owen, Mark)

 Osamas endeligt

Afslutningen
Mål: Osama bin Laden
Af Mark Bowden
Præsident Obama vaklede længe. Skulle han give tilladelse til et 
angreb på den lille bebyggelse i den pakistanske provinsby, hvor 
Osama bin Laden efter sigende skulle opholde sig? Eller var det 
for farligt for amerikanske soldater, så USA skulle nøjes med at 
lave et droneangreb? Her er historien om 15 års jagt på Osama 
bin Laden, fortalt af en amerikansk journalist, som har haft 
adgang til højtplacerede kilder i Obama-regeringen.
2012 - (99.4 Bin Laden, Osama)


