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Juridiska perspektiv på kriminella mc-gäng – Diverse Hent PDF I september 1992 avkunnades en dom vid
rätten i Roskilde i ett mål, där två personer – medlemmar med anknytning till motorcykelgruppen Heathens i

Roskilde samt en medlem i Hells Angels – stod åtalade för dödsmisshandel.

Sju av de åtalade dömdes till fängelsestraff som varierade från ett år till tre år och åtta månader. Fem
frikändes. Domen fastställdes i maj 1993 av Östre Landsret.

Även om målet redan blivit flitigt omskrivet i pressen finns det skäl att referera händelsen och kommentera en
del aspekter av allmänt intresse.

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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uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och
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