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Den Store Nordiske Rockerkrig Thorkild H\u00f8yer Hent PDF Med to stridende grupperinger, Bandidos på
den ene side og Hells Angels på den anden, præges Danmark i midten af 90'erne af en storstilet rockerkrig.

Med dræbende skud, sprængstoffer og panserværnsraketter raser krigen uændret, trods vidtgående
lovændringer og forøget politiindsats. Først i september 1997 bliver der sat et endeligt punktum for krigen, da
der bliver fremlagt en fredsaftale. Det er fredsmægleren selv, Thorkild Høyer, der fortæller historien om den
blodige og væbnede konflikt, der kostede 11 mennesker livet. Thorkild Høyer (f. 1947 ) er forsvarsadvokat
med speciale i strafferet. Han spillede en central rolle i at få standset rockerkrigen, da han fungerede som
fredsmægler mellem Hells Angels og Bandidos. "På grund af deres enorme symbolværdi og frygtfaktor kan
rockerne bruges i mange forskellige interesser, og dén vinkel på rockerkrigen er en væsentlig pointe at sidde

tilbage med efter at have læst Thorkild Høyers bog." - Sørine Gotfredsen, Aktuelt.

 

Med to stridende grupperinger, Bandidos på den ene side og Hells
Angels på den anden, præges Danmark i midten af 90'erne af en
storstilet rockerkrig. Med dræbende skud, sprængstoffer og
panserværnsraketter raser krigen uændret, trods vidtgående

lovændringer og forøget politiindsats. Først i september 1997 bliver
der sat et endeligt punktum for krigen, da der bliver fremlagt en

fredsaftale. Det er fredsmægleren selv, Thorkild Høyer, der fortæller
historien om den blodige og væbnede konflikt, der kostede 11

mennesker livet. Thorkild Høyer (f. 1947 ) er forsvarsadvokat med
speciale i strafferet. Han spillede en central rolle i at få standset
rockerkrigen, da han fungerede som fredsmægler mellem Hells
Angels og Bandidos. "På grund af deres enorme symbolværdi og
frygtfaktor kan rockerne bruges i mange forskellige interesser, og
dén vinkel på rockerkrigen er en væsentlig pointe at sidde tilbage
med efter at have læst Thorkild Høyers bog." - Sørine Gotfredsen,

Aktuelt.
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