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Kom med bag kulissen i de danske retssale og arresthuse med landets mest succesfulde forsvarsadvokat,
Michael Juul Eriksen. Gennem de seneste to årtier har han vundet den ene opsigtsvækkende retssag efter den
anden, og de spektakulære sager har gjort ham kendt både i og uden for retskredse og i medierne. For at få så
gode resultater skal man være snu som en detektiv, klog som en professor og fræk som en gadedreng. Det
billede har Michael Juul Eriksen til fulde levet op til, når han har forsvaret Jørn 'Jønke' Nielsen, Brian
Sandberg, ’tys-tys-kilden’ i Se & Hør-sagen, en af de terrortiltalte efter angrebet på Krudttønden og
Københavns Synagoge samt datteren i en af landets mest tragiske mordgåder, den såkaldte Suldrup-sag.
Derudover har han begrænset skaderne for kendisser som Nicklas Bendtner og Yahya Hassan, da de kom på
den forkerte side af loven. I Forsvar – alle har ret til en dygtig advokat fortæller Michael Juul Eriksen levende
om sine allermest spændende sager. Han skildrer de juridiske problemstillinger, går i dybden med sin egen
efterforskning, fremmaner dramaet fra retssalene og redegør for, hvorfor alle – også de allermest kriminelle –
har krav på et ordentligt forsvar. Om forfatterne Michael Juul Eriksen (f. 1970) har fungeret som
forsvarsadvokat i nogle af landets mest spektakulære retssager hen over de seneste 20 år. I mange af disse
sager er der sket frifindelse, bl.
a. i den såkaldte Suldrup-sag (2007), sagen mod Jørgen Jønke Nielsen (2008), Camilla Broe-sagen (2009),
Brian Sandberg-sagen (2012) og terrorsagen mod synagogen (2016). Han har endvidere forsvaret en række

kendte danskere fra landsholdsfodboldspillere til realitystjerner. Danni Travn (f. 1981). Selvstændig portrætog kulturjournalist uddannet fra Syddansk Universitet og Goldsmiths University of London. Har skrevet en
stribe bøger om danske kulturpersonligheder – blandt andet anmelderroste bestsellere som Jesper Langbergs
erindringsbog Ikke et sekund spildt, Bent Fabricius-Bjerre – en biografi samt Fra min faders skygge (2016) en bog om Jesper Klein, skrevet i samarbejde med Sebastian Klein.
områderne læge, tandlæge, idræt og. Specialister på brottmål och straffrätt Folk og Forsvar arrangerer over
30 dagsseminarer i året. Specialister på brottmål och straffrätt Folk og Forsvar arrangerer over 30
dagsseminarer i året.
Accepter cookies. Kvindelandsholdet spiller sin afsluttende EM-kvalifikationskamp mod Island på
hjemmebane i Forum. Försvarsadvokaterna i Stockholm.
Jak J Alveberg AS fører et omfattende sortiment av lim, fugemasser, kjemikalier og maling levert iht. Du
skal have tilladelse til at bære eller samle på våben Her ser vi på de vigtige pointer i Jan Maintz’ debatindlæg
”Til forsvar for ironien”, der blev trykt i Information d. a.
Sjøforsvaret er den militære grenen i Norges forsvar som ivaretar de maritime oppgaver i fred, krise og krig i
nasjonal og internasjonal sammenheng. A military weapons engineer struggles to do his job responsibly,
while a. områderne læge, tandlæge, idræt og. februar 2015. Det vedtok Pefos ekstraordinære kongress
onsdag 11. Skoleklasser som skal reise på studietur med et innhold som kan relateres til sikkerhets- og
forsvarspolitikk kan søke Folk og Forsvar om økonomisk støtte. DEBAT: Værnepligten kan mange ting,
heriblandt give unge mennesker nogle af de værdier, samfundet mange. Health er det sundhedsvidenskabelige
hovedområde ved Aarhus Universitet, AU.

