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Søn af Sandberg Ken B. Rasmussen Hent PDF Oliver Louai bliver i 1999 født ind i verden med Hells Angels,
Stein Bagger, Bandidos og bandekrig.

Fra han kan gå, er han med til søndagshygge og barbecue, hoppeborg og børnefødselsdage i Hells Angels’
klubhus, mens babysitteren, når han leger på Blågårds Plads, hedder Lille A.

Han er fire, da han første gang besøger sin far i fængslet, ti, da han oplever, at faderen bliver skudt, og 18, da
han selv skærer sig på lovens skarpe kant og bliver varetægtsfængslet for grov vold, fordi han da selvfølgelig

er skyldig – han er jo Brian Sandbergs søn.

Da han rammer teenagealderen, har han ellers smidt navnet Sandberg. Kalder sig herefter Oliver Louai –
samme efternavn som moderen, der har marokkansk og muslimsk baggrund. Få år efter konverterer han også

selv til islam.

”Søn af Sandberg” er historien om Brian og Oliver, om far og søn – set gennem en drengs uskyldige øjne. Det
er fortællingen om en søns kamp for ikke at følge i sin elskede fars fodspor, kampen for at skabe sin egen
identitet, kampen for at folk stopper med at spørge, om ikke han er berømt-berygtede Brian Sandbergs søn?

Så han ikke længere behøver at tænke på, om han skal svare ja – eller nej.
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