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Røvrendt John Lindskog Hent PDF Fire flasker whisky om dagen. Skarpladte skydevåben. Flittig gæst på
Københavns luderbarer. Kvinder ud og ind af svingdøren på godset ved Næstved.

Storbygherren Bøje Nielsen var skandalernes mand i begyndelsen af 1980’erne. Undertiden var
formiddagsbladenes forsider næsten dagligt prydet af Bøje in action. Når han arrigt forfulgte fremmødte
pressefolk ved sit hjem uden for Næstved. Eller når en vanvittig biljagt henover Sydsjælland endte i et

regulært slagsmål med lokale betjente.

Forinden havde Bøje gjort sig bemærket i byggebranchen sammen med ingeniøren Axel Juhl-Jørgensen. De
to stiftede byggeselskabet Dansk Totalentreprise, som landet over byggede i beton. Millionerne rullede ind på
kontoen. Men mellem Bøje og Axel blev luften efterhånden kold af mistillid, og mod slutningen af 1970’erne
indledtes et bittert slagsmål om magten i firmaet. Det vandt Axel Juhl-Jørgensen, som blev en yderst holden

herre. Bøje derimod blev erklæret konkurs på årets sidste dag i 1982. Eller blev han røvrendt?

Røvrendt - historien om Bøje Nielsen er et hudløst portræt af mennesket Bøje Nielsen og et indblik i en af de
mest spegede sager i dansk erhvervshistorie. En historie om en opvakt knægt fra Næstved-egnen, en farverig
levemand, som først blev millionær, så fallent og til allersidst – efter ni års behandling af boet – millionær

igen.
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til allersidst – efter ni års behandling af boet – millionær igen.
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