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Havfruemorderen Jens Høvsgaard Hent PDF Forlaget skriver: En vinternat i 1998 kappede
freelancefotografen Michael Forsmark hovedet af Den lille Havfrue, filmede forbrydelsen og solgte

billederne. Der var hurtige penge i de første billeder fra et gerningssted, og den havde Michael Forsmark for
længst regnet ud. Han var også på pletten, da en gummiged væltede fængselsmuren i Vridsløselille i 1995. Og

han skød de bedste billeder under attentater og drab, da rockerkrigen rasede i 1990’erne.

I denne bog fortæller journalist Jens Høvsgaard den forunderlige historie om en mand, der gennem en
årrække fristede en tilværelse som rocker-supporter og pressens gadedreng. Som storkriminel. På mediernes

yderste mandat. 

Men bogen er ikke kun kulørt kriminalhistorie. Med adgang til myndighedsregistre og børneværnsrapporter
tegner Jens Høvsgaard også et tankevækkende portræt af et barne- og ungdomsliv præget af misbrug, vold og
svigt. Af sociale myndigheder, der i et halvhjertet forsøg på at hjælpe en dreng væk fra skråplanet banede

vejen for en helhjertet kriminel. 
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