
Det är nu exakt 10 år sen polisen gjorde den första razzian mot raveklubben Docklands i 
Nacka utanför Stockholm. 

Tv och tidningar fylldes veckorna efter med bilder på kravallpoliser som gång efter gång 
med våld grep ungdomar som bara ville dansa.

“Docklandsboken” är en intervju- och faktabok som beskriver de här dramatiska månad-
erna. Författare är journalisten Mikael Jägerbrand som var en av arrangörna på Docklands.

“Docklandsboken” är den första boken om den ökända inneklubben Docklands och innehåller ett 30-tal 
intervjuer med: raveare, poliser, politiker, socialassistenter, drogdebattörer, knarkare, discjockeys, journalister 
och grannar.

– Jag tror att boken ger en rätt bra bild av de där kaotiska månaderna 1996 när Docklands blev Sveriges 
mest kända klubb, säger författaren Mikael Jägerbrand, 41 år.

– Eftersom jag själv var medarrangör var det svårt att vara helt objektiv men jag lyckades till slut efter 
flera års jobb och 100-tals intervjuer.

“Docklandsboken” handlar främst om våren 1996 när polisen gjorde razzia efter razzia och var huvud-
nyheten i både tidningar, tv och radio. Men den innehåller också en stor faktaavdelning där alla händelser 
gås igenom dag för dag.

Boken läggs inom några dagar ut gratis på sajten www.docklandsboken.se
– Jag tycker raveare ska lägga sina pengar på techno-skivor istället för böcker om grejer som hände för så 

länge sen. Men jag blir givetvis glad om så många möjligt köper den tryckta versionen. Då kan ju JAG köpa 
fler techno-skivor, säger Mikael Jägerbrand.

Nästa projekt är så långt från trendiga raveklubbar man kan komma.
– Nu ska jag börja skriva en handbok för arkeologer om hur man dokumenterar forntida fingeravtryck, 

säger Mikael Jägerbrand som efter ravetiden utbildat sig till arkeolog.

Frågor? Ring Mikael Jägerbrand på 070 - 796 06 98 eller maila: mikael@jagerbrand.se

Ett press-kit med boken + foton finns här:
http://www.virvelvind-forlag.se/press/060211_docklands.zip
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