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»Jeg·er ikke iockeradvokat((
• Forsvarsad110kat Michael
_ Juul Eriksen er et konkurrencemenneske og strateg, der
elsker"den komplekse jura i
store sager, hvor fremtrædende rockere som Jørn ·~ønke"
Nielsen og Brian Sandberg
står t ilt alt.
LEA PAGH
lea.pagh@jp.Dk

Han har få.et prædikatet
»Stjemeadvokat«, »kendisadvokat« og ikke mindst
»rockeradvokat", som er
pressens mest benyttede kælenavn og samtidigt det, som
Michael Juul Eriksen bryder
sig mindst om. For selv om
han har forsvaret nogle af de
mesthårdkogte rockere, og af
HA'eren Jørn "Jønke" Nielsen tiljubles i medierne for at
være »en af landets lO dygtigste advokater«, fastholder
den 41-årige forsvarsadvokat
Michael Juul Eri.l<sen, at han
ikke er en del af rockerverdenen, og at han desuden behandler alle klienter og deres
sager med samme seriøsitet.

»Mit arbejde er vigtigt, for
det har en stor betydning for
menneskers fremtid og liv uanset hvem, de er. Jeg 'kan
doggodt tide, at jeg gørnoget
for n9gle mennesker, som
andre Ikke vil gøre noget for.
Og så elsker jeg følelsen i det
sekund, hvor nævningene
kommer ud og siger, at den
tiltalte er frifundet. I det hele
taget stræber jeg efter, at jeg
altid opnår et tilfredsstillende resultat,..; siger Michael
Juul Eriksen igennem en
knitrende håndfri mobilforbindelse.
Han er i sin bil på vej hjem
fra endnu en af sine store sager; en af de sager, der skaber
oversk.rifte.r i aviserne og betyder, at journalister kimer
ham ned. Nemlig sagen om
den 40-årige Mahmoud Khalil Salem-også kaldet Fez Fez
- der er kendt som leder af
indvandretgrupperingen
Black G host i Odense.
Forinden bar ban netop
forsvaret Brian Sandberg i
den største rockersag h erhjemme nogensinde, og han

Michael Juul Eriksen
• Født den 14. januar 1970.
• Opvokset i Pandrup i NordJylland.
• Jurist fra Aarhus Universitet
11995.
• Partner i advokatfirmaet
Tommy V. Christiansen.
• Underviser i strafferet på
Aarhus Universitet samt skattestrafferet på Handelshøjskolen l Aarhus.
• Bor l Aarhus med sin famille.

indrømmer, at han sjældent
holder helt fri - i hvert fald
ikke fra IJlObil og mail.

Uortodokse metoder
Michael Juul EriKsen er partner i advokatfirmaet Tommy
V. Christiansen, et af landets
forsvarsadvokatstørste
fmnaer, hvis 15 advokater
ikke bliver beskikket til deres
klienter, men derimod selv
får henvendelser fra menne-

sker, der ønsker at blive. repræsenteret af firmaet.
»Derfor bliver vi nødt til at
levere varen hver gang og
altid yde det ypperste«, siger
Michael Juul Eriksen, som
geme tager komplicerede
sager ind.
Som han siger: Han elsker
spillet; at lægge strategi, at
udtænke den perfekte timing
og efterforske sagerne. Derfor har danskerne stiftet bekendtskab med forsva rsadvokaten, når han er tonet
frem på skærmen for at forklare om klienter som f.eks.
Louise Laursen fra den så.kaldte Suldrop-sag i Nordjylland, den narkosigtede
Camilla Broe og advokaten
Peter Hjørne, da han var i fare
for at miste sin bestalling.
Men også i politiet har
Michael Juul Eriksen fået et
vist renomme for sine uortodokse metoder, hvor han - i
bedste amerikansk advokatkrimifilm-stil - efterforsker
sine klienters sager i samarbejde med f.eks. retsmedicinske eksperter.

