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Nørrebro den 18 maj 1993 – Diverse Hent PDF De värsta gatuslagsmålen i Danmark sedan andra världskriget
bröt ut på kvällen den 18 maj 1993 i stadsdelen Nørrebro i köpenhamn. Det skedde då resultatet av

folkomröstningen om Danmarks anslutning till EU, den Europeiska unionen, stod klart.

300 militanta ungdomar med rötterna i de "autonoma" BZ-kretsarna invaderade en del av Nørrebro i en
planlagd aktion, som slutade med en våldsam konfrontation med polisen. (BZ står för "besättare",

husockupanter.)

För första gången sedan ockupationsåren tvingades polisen öppna eld mot en angripande folkmassa.

Polisen avlossade 113 skott. Elva aktivister träffades och 92 polismän skadades under oroligheterna.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som
de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är

inte uttryck för förlagets hållning.
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