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ACAB
All Cops Are Bastards. 

AFFA
Angel Forever Forever 
Angel. Forsidemærke 
på vesten.

AMA
American Motorcycle 
Association.  

Paraplyorganisation 
for ikke kriminelle mo-
torcykelklubber i USA 
(Touring klubber).

BACK PACK
Komplet rygmærke 
tatoveret på ryggen 
(først tilladt efter fem 
års medlemskab).

BANDIDOS
Verdens tredjestørste 
rockerorganisation 
efter Hells Angels og 
Outlaws. Stiftet i Te-
xas i USA i 1966. 

BFFB
Forsidemærke på 
vesten. Bandidos Fore-
ver Forever Bandidos.

BIBLE
Harley-Davidson- 
reparationshåndbog. 
Bruges indimellem 
til edsaflæggelse ved 
bryllupper, ligesom 
den (symbolsk) rives i 
stykker ved skilsmis-
ser.

ROCKERORDBOG Kilde: Københavns Politi, 1997

BIG 
(THE BIG FOUR)
De fire største rocker- 
klubber i verden 
nævnt efter størrelse:

⚫ Hells Angels
⚫ Outlaws
⚫ Bandidos
⚫ Pagans.

BHC 
Big House Crew. Den 
oprindelige fulde ord-
lyd er: HAMC WORLD 
BHC, hvilket betyder 
Hells Angel Motorcycle 
Club World Big House 
Crew. Bogstaverne 
står anført i brevho-
vedet på Hells Angels 
Newsletters, der 
sendes til fængslede 

’brødre’ og skal vise 
dem, at de tilhører 
fællesskabet.

BIKER 
Amerikansk betegnel-
se for en rocker. Hells 
Angels’ egen betegnel-
se om sig selv i Dan-
mark. De afviser ordet 
rocker, som de mener 
har en negativ klang 

og noget, politiet har 
fundet på for at hænge 
dem ud.

BMCND 
Bandidos MC North-
land Denmark.

BMCSD 
Bandidos MC South- 
side Denmark.

FILTHY FEW
Brystmærke på ve-
sten. Hvidt med sorte 
bogstaver. Mellem 
de to ord er der to 
SS-runer. Betyder 
’Beskidte Få’ og henvi-
ser til drabsmænd, en 
hædersbevisning, der 
viser, at bæreren har 
begået drab til fordel 
for Hells Angels. Han 
tilhører dermed en 
eliteenhed (Filthy Few) 

inden for eliten (Hells 
Angels). Betegnelsen 
dækker også lejemor-
dere inden for Hells 
Angels.

FRISCO
San Francisco chap-
ter, Californien, Hells 
Angels.

FTL
Fuck The Law.

FTW
Fuck The World. 
Mærke på vesten eller 
tatovering.

HANGAROUND
Prøvemedlem. Den 
laveste i hierarkiet 
med fast tilknytning til 
et chapter. Deltager 
ikke i ’parties’ eller 
’runs’ og må ikke ses 
på chapterfotos. Hells 
Angels kræver mindst 

et år som hangaround 
førend forfremmelse. 
Næste ’charge’ (ni-
veau) er ’prospect’ og 
derefter fuldgyldigt 
medlem. Denne charge 
fremgår af et mærke 
på vestens forside. 

Bandidos kræver kun 
seks måneder som 
hangaround.



HELLS ANGELS
Verdens største rock-
erorganisation. 

HOG
(Svin) Harley-David-
son-motorcykel. På 
dansk bruges også 
betegnelsen ’svinet’. 
Der er delte meninger 
om, hvor betegnelsen 
stammer fra. Nogen 
siger, at det er, fordi 
man aldrig er i tvivl 

om, hvor en Harley 
har stået på grund af 
oliespildet.

OFFO
Forsidemærke på 
vesten. Betyder Out-
law Forever Forever 
Outlaw.

ORIGINAL
’The Original’ er be-
tegnelsen for den 
første vest, som en 

rocker modtager. 
Tidligere var der ri-
tualer forbundet med 
udnævnelsen til fuld-
gyldigt medlem. Et af 
ritualerne var, at det 
nye medlem, iført sin 
nyerhvervede vest, 
blev drukket fuld, og 
når han faldt om på 
gulvet, dannede de 
øvrige kreds om ham, 
pissede, sked og bræk-
kede sig på ham. Den-

ne ildelugtende masse 
blev masseret grun-
digt ind i vesten, The 
Original, som aldrig 
måtte vaskes og aldrig 
skiftes ud, selv om 
den til sidst var ved at 
falde fra hinanden af 
slid. Man kunne få nye 
veste, men beholdt 
altid The Original, der 
så kun blev brugt ved 
særlige festlige lejlig-
heder.

POBOB
Pissed Off Bastards Of 
Bloomington. Bastar-
derne, der er smidt 
ud af Bloomington (by 
i Californien). Var en 
løst sammensat grup-
pe af motorcyklister 
i årene efter Anden 
Verdenskrig. Gruppen 
kom senere til at dan-
ne grundstammen i 
Hells Angels.

PROBATE
Prøvemedlem. Samme 
som prospect. Beteg-
nelsen bruges i USA.

PROSPECT
Prøvemedlem. Må ikke 
ses på chapterfotos.

Hells Angels kræver 
minimum et år som 
prospect førend for-
fremmelse til næste 
charge, der er fuldgyl-
digt medlem.

Bandidos kræver 
ti måneder som pro-
spect.

Betegnelsen an-
vendes også om hele 
grupper, der har op-
nået tilladelse til at 
aspirere til at blive et 
selvstændigt chapter. 
Gruppen sløjfer der-
med sit oprindelige 
navn og rygmærke 
og tildeles navnet MC 
Denmark, og vesten 
påføres kun det rek-
tangulære mærke 
’MC’ og nederste bue 
med påskriften ’DEN-
MARK’. Under alle om-
stændigheder fremgår 

chargen af et mærke 
på vestens forside. I 
nogle grupper er be-
tegnelsen ’probate’ 
eller ’striker’.

PTERODACTYL
Øgenavn på et Bandi-
dos-chapter i Houston 
i Texas. Når danske 
Bandidos-medlemmer 
bærer betegnelsen, 
betyder det forment-
lig, at den pågældende 
har besøgt chapteret i 
Houston.

PRØVEMEDLEM
Forinden optagelse 
i en rockerklub skal 
personen gennemgå 
en vis prøvetid, hvori 
de rette kvaliteter 
skal afprøves. (Se han-
garound og prospect). 
Et prøvemedlem løber 
ærinder, gør rent i 

klubhuset, laver mad, 
holder vagt, hjælper 
fængslede medlemmer 
og indsamler efter-
retninger om politi og 
fjendtlige klubber. 

Det er usædvanligt 
at blive prøvemedlem i 
en af hovedgrupperne 
uden først at have væ-

ret fuldgyldigt medlem 
af en venligsindet klub 
i en vis tid. 

Gruppens Sergeant 
at Arms er ansvarlig 
for tilsyn med prøve-
medlemmer.

I klubberne er der et 
strengt hierarki med 
officerer og menige:

⚫ President
⚫ Vice President
⚫ Sergeant at Arms
⚫ Secretary
⚫ Treasurer
⚫ Road Captain
⚫ Medlemmer
⚫ Prospects
⚫ Hangarounds



ROAD CAPTAIN
Tilrettelægger og 
leder alle chapterets 
ture (runs). Denne 
charge fremgår af 
mærket ’Road Cap-
tain’ på vestens for-
side.

RUN
Officiel klubtur vedta-
get af klubben, hvor 
alle medlemmer skal 
deltage. Som regel en 
endags- eller week-
endtur til et forud-
bestemt sted, fest, 
camping eller særligt 
arrangement, gerne 
en anden gruppes 

årsdag. Flere grupper 
kan køre sammen.

SCANDINAVIA
Lille forsidemærke på 
vesten. Betyder, at 
Hells Angels var det 
første chapter i Skan-
dinavien. Bæres kun af 
medlemmer derfra.

SECRETARY OF WAR
En særlig officer, der 
udnævnes i krigstider. 

SERGEANT AT 
ARMS
Sergeant at Arms. 
Betyder ’ordenshånd-
hæver’. 

SOUTH
Forsidemærke på 
vesten, der står for 
Chapter Hells Angels 
South.

SS-RUNER
Forsidemærke på ve-
sten. Kan kombineres 
med påskriften  
’FILTHY FEW’. 

STIL
Dækker over begre-
ber som pligt, ære og 
sammenhold, der her 
er trukket helt ud i 
det ekstreme. Det er 
vigtigt at vise ’stil’, det 
vil sige at gøre noget 
overraskende og cho-
kerende.

STRIKER
Prøvemedlem. Andet 
ord for prospect. 
Betegnelsen bruges i 
Canada. De forskellige 
betegnelser anvendes 
forskelligt, afhængigt 
af hvor i verden man 
befinder sig.

SYLB
Support Your Local 
Bandidos.

TACOS
Personer med tilknyt-
ning til Bandidos. Bru-
ges nedsættende af 
Hells Angels.

TERROR TEAM
Stofmærke, der bæ-
res på vestens højre 
forside. 

RYGMÆRKER
Rygmærker består 
af fire dele. (Hang-
arounds bærer ingen 
rygmærker, og pro-
spects bærer kun 
nummer 3 og 4):
1  Øverste bue: 

Gruppens navn, 
for eksempel Hells 
Angels.

2  Centrum: Selve 
rygmærket. Grup-
pens heraldiske 
mærke, for eksem-
pel det flyvende 
kranie, som Hells 
Angels bruger, og 
som de har ver-
denspatent på.

3. Ved siden af ryg-
mærket eller ne-
denunder: mindre
rektangulært
mærke med bog-
staverne MC. Er
anført for at skelne
gadebanderne fra
motorcykelbander-
ne i USA.

4  Påtegning med 
nationaliteten eller 
stat i USA.

Forsidemærker er 
rektangulære stof-
mærker på forsiden af 
vesten. Hells Angels 
har eneret til farve-
kombinationen rød og 
hvid, Bandidos til gul 
og rød. 

Mærkerne betyder:
⚫ AFFA: Angel Fore-

ver Forever Angel.
⚫ AFFL: Angel Fore-

ver Forever Loaded.
⚫ BFFB: Bandidos

Forever Forever
Brothers.

⚫ BFFP: Brother
Forever Forever
Pagans.

⚫ BTBF: Bikers To-
gether Bikers Fore-
ver.

⚫ COPENHAGEN:
Chapter Hells An-
gels Copenhagen.

⚫ DEQUIALLO: Hvidt
med sorte bog-
staver. Bæres af
medlemmer, der
vil modsætte sig
anholdelse med alle
midler. Om fornø-

dent med skydevå-
ben.

⚫ EUROPA: Betyder,
at man tilhører
Hells Angels-orga-
nisationen i Europa.

⚫ FILTHY FEW:
Drabsmand. (Se
under Filthy Few
eller SS-runer).

⚫ FTW: Fuck The
World.

⚫ HANGAROUND:
Prøvemedlem. (Se
under Prøvemed-
lem).

⚫ VIKING: Betyder,
at bæreren var
medlem af Unionen,
da den var prospect
til Hells Angels ved
optagelsen 31. de-
cember 1980. Bæ-
reren var dermed
medlem, da det
første Hells Angels
blev grundlagt i
Danmark. Nu ser
man også mærket
på medlemmer fra
Malmø-chapter, der
var med fra begyn-
delsen.

⚫ WORLD: Betyder,
at bæreren tilhører
Hells Angels- 
verdensorganisa- 
tionen.

⚫ ÅRHUS: Chapter
Hells Angels
Aarhus.

⚫ 1 %: Bæreren
tilhører den ure-
gerlige og vilde ene
procent af motor-
cyklister generelt,
hvor de andre 99
procent altså op-
fattes som pæne og
lovlydige.

⚫ 13: Mærke på
vesten. Bæreren
ryger marihuana.
Bogstavet M er det
13. ogstav i alfabe-
tet.

⚫ 666: Djævelens
symbol.

⚫ VICEPRESS: Mær-
ke på forsiden af
vest. Betyder Vice
President.
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↑ 8. november 1977 
bragte B.T. denne grafik 
med de største motor-
cykelklubbers opdeling 
af Storkøbenhavn.

2021042_EDA_Indhold.indd   562021042_EDA_Indhold.indd   56 27/04/2021   16.4727/04/2021   16.47



2021042_EDA_Indhold.indd   862021042_EDA_Indhold.indd   86 27/04/2021   16.4827/04/2021   16.48



↑ Plantegning og snit af det tøm-
rer- og snedkerværksted på Ydre 
Nørrebro, som Københavns Kommune 
stillede til rockernes rådighed. Foto: 
Byggesag
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HA voksede i løbet af første 
halvdel af 1990’erne fra to 
til syv afdelinger. Det frem-
gik af et danmarkskort, 
som i september 1996 blev 
omdelt til klubhusene. Her 
var der seks fuldgyldige 
chapters:

⚫ Copenhagen (Titangade)
⚫ Nomads (Amager)
⚫ Westend (Vanløse)
⚫ Roskilde (det tidligere

South)
⚫ Odense
⚫ Aarhus

Samt en HAMC Prospect-
klub i Aalborg.

Som supplement udfærdi-
gede klubben et kort over 
såkaldte Friendly Clubs in 
Denmark, som stod til rå-
dighed: ’Can be contacted 
at all time for aid’, stod der 
over kortet, hvor navne og 
telefonnumre på 20 klubber 
fordelt over hele landet var 
sat ind – fra Bikers MC i 
Frederikshavn til Chieftains 
MC i Rødding og Rotterne 
MC i Odense til Knaggana 
MC i Hasle på Bornholm.

HA’S 
DANMARKSKORT
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24.05.97 
KASTRUP — Under 
en ransagning hos 
’Legionæren’, våben-
skaffer til Bandidos og 
HA, finder politiet en 
pistol.

28.05.97
KØBENHAVN 
— Liller idømmes 11 
års fængsel, ’Gulli’ ti 
år, D. Sørensen fire år.

29.05.97
MALMØ — Drabs- 
forsøg på Costas  
Avramidis, som er 
forhenværende 
Bandidos-medlem.

04.06.97
DRAMMEN — Drab. 
Kvinde bliver dræbt af 
bilbombe ved Bandi-
dos’ klubhus. 

07.06.97
LISELEJE — Fire 
Bandidos-medlemmer 
beskydes. Det resul-
terer i et drab og tre 
drabsforsøg. 

11.06.97
DALBY — Drabsfor-
søg. Bandidos South-
sides rockerborg lure-
mineres.

12.06.97
SNOLDELEV — Politi-
et finder blandt andet 
oversavet US-Carabin 
under ransagning i for-
ladt rockerborg.

18.06.97
TORUP — Begravelse 
af Bandidos-medlem 
Bjørn Gudmandsen, 
som blev dræbt i Lise- 
leje. 

27.06.97
KØGE — Finskyttege-
vær M/66 stjæles fra 
hjemmeværnsmands 
lejlighed.

18.07.97
NORGE — Myndighe-
derne indfører forbud 
mod ophold i bestem-
te ejendomme.

18.07.97
KBH. S — Ransagning 
hos HA-supporter re-
sulterer blandt andet i 
fund af to jagtgeværer 
og en revolver.

04.08.97
SLAGELSE — Under 
ransagning hos Bandi-
dos-supporter finder 
politiet et M/75-gevær.

TIDSLINJE (1997)

06.08.97
NORGE — Hang- 
around fra Hells 
Angels Oslo findes i 
besiddelse af 25 kilo 
sprængstof.

06.09.97
SKOVLUNDE — Ran-
sagning mod Bandi-
dos-prospect. Politiet 
finder 31 patroner, tre 
sabler og en dolk.

08.09.97
NYBORG — Fængsels- 
personale modtager 
alvorlige voldstrusler 
fra Bandidos.

15.09.97
NØRREBRO — Politiu-
niformer bliver stjålet 
fra privatbil.

16.09.97
SLAGELSE — Under 
ransagning mod Bandi-
dos finder politiet fem 
rifler, fire geværer, MP 
og to pistoler.

19.09.97
HILLERØD — Hånd-
granat indsyet i 
tøjbamse dukker op 
under ransagning hos 
Bandidos-supporter.

25.09.97
DR OG TV 2 — Blon-
die og Jim Tinndahn 
erklærer rockerkrigen 
for afsluttet.

01.10.97
NORGE — De striden-
de norske gruppers 
advokat proklamerer 
rockerfred.

01.11.97
HILLERØD — Cirka 70 
rockere fra både HA 
og Bandidos deltager 
sammen i End of Sea-
son Run.

04.11.97
KØBENHAVN — Der 
afholdes et møde mel-
lem ledelsen af Køben-
havns Politi, advokat 
Thorkild Høyer og to 
rockere fra henholds-
vis HA og Bandidos.  

13.03.98
ØSTRE LANDSRET 
— Bandidos-rockeren 
Smukke Niels idømmes 
fængsel på livstid for 
raketangrebet i Titan-
gade.

17.03.98
USA — Verdens første 
Hells Angels-chapter, 
San Bernardino, fylder 
50 år.

18.03.98
HØRSHOLM — Flere 
forbud mod ophold på 
Sandbjergvej i medfør 
af rockerloven ophæ-
ves.

27.03.98
AALBORG — ”Søren 
Sømand” og Rune 
Hagensen idømmes 
henholdsvis otte og 
ti års fængsel for 
drabsforsøg på tre 
Bandidos-medlemmer 
i Aalborg.

30.03.98
HASLEV — Flere 
forbud mod ophold i 
Ullerødvej i medfør af 
rockerloven ophæves.

30.03.98
NYKØBING F. — Flere 
forbud mod ophold i 
Klodskovvej i medfør af 
rockerloven ophæves.

31.03.98
KØBENHAVN — Flere 
forbud mod ophold i 
Shetlandsgade i med-
før af rockerloven 
ophæves. 

29.04.98
JUSTITSMINISTERIET 
— Justitsministeren 
opgiver forsøget på at 
forbyde HA og Bandi-
dos efter grundlovens 
§ 8.

01.05.98
KØBENHAVN — Cirka 
50 HA-rockere kører 
kortegekørsel på mo-
torcykel gennem byen.
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