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Der hvor solen aldrig skinner Peter Gr\u00f6nlund Hent PDF Der findes mange myter og forestillinger om
hvordan det er at sidde i fængsel i Danmark: Det er en feriekoloni. Bander og rockere styrer med vold og
terror. Man bliver mere kriminel af at sidde i fængsel. Der hvor solen aldrig skinner går bag om myterne og
skildrer via en række skæbnefortællinger den sande historie om hverdagen bag de høje ringmure. Ærligt, råt
og uden moraliseren om rigtigt og forkert fortælles historien om en ung drabsmand, der afsonede i Horsens
Statsfængsel, en graffitimaler, der røg på sygeafdelingen på Vestre fængsel og narkohandleren, der fik en
straksdom på et års fængsel, som han afsonede blandt brutale indsatte i et arresthus. Om den autonome, der
smed æg i hovedet på statsministeren og mange andre historier fra indenfor murene. I bogen kommer læseren
helt tæt på hverdagen blandt langtidsfanger i lukkede fængsler og kortidsfanger i åbne fængsler, og giver et

ærligt billede af hvordan det rent faktisk er at sidde i fængsel i Danmark.

 

Der findes mange myter og forestillinger om hvordan det er at sidde
i fængsel i Danmark: Det er en feriekoloni. Bander og rockere styrer
med vold og terror. Man bliver mere kriminel af at sidde i fængsel.
Der hvor solen aldrig skinner går bag om myterne og skildrer via en
række skæbnefortællinger den sande historie om hverdagen bag de
høje ringmure. Ærligt, råt og uden moraliseren om rigtigt og forkert
fortælles historien om en ung drabsmand, der afsonede i Horsens
Statsfængsel, en graffitimaler, der røg på sygeafdelingen på Vestre
fængsel og narkohandleren, der fik en straksdom på et års fængsel,
som han afsonede blandt brutale indsatte i et arresthus. Om den

autonome, der smed æg i hovedet på statsministeren og mange andre
historier fra indenfor murene. I bogen kommer læseren helt tæt på
hverdagen blandt langtidsfanger i lukkede fængsler og kortidsfanger
i åbne fængsler, og giver et ærligt billede af hvordan det rent faktisk



er at sidde i fængsel i Danmark.
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