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En beretning fra samfundets skyggeside - Diverse Hent PDF I januar 2000 nedsatte kriminalpolitiet i Aalborg
en efterforskningsgruppe, der skulle efterforske en sag om tyveri af 12 kilo sprængstof fra militæret, og som
efterfølgende var havnet i rockerkredse. Efterforskningen førte til flere sager, som viste, hvordan rockerne

styrede misbrugsmiljøet i Aalborg med hård hånd, og som viste, hvordan rockerne stod bag en stor del af den
kriminalitet, som netop misbrugere og psykisk syge personer lavede.

Aalborg har i en årrække huset både en HA-afdeling og en Bandidos-afdeling og har tidligere huset en
Bullshit-afdeling. Personen, Sten, som blev indfaldsvinklen og "omdrejningspunktet" i sagerne, havde

tidligere været medlem af Bullshit. Efter Bullshit blev opløst i 1987 beskæftigede han sig med blandt andet
salg af narkotika, og omkring december måned 1999 blev han hang around i rockerklubben Cavemen.

Cavemen havde klubhus i Ryesgade i Aalborg midtby. Cavemen blev dannet i 1997 og erklærede sig senere
som støtteklub til HA.
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