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Ankomsten Klaus Riskær Pedersen Hent PDF "Du er ikke straffefange, men klient.

Du er ikke i en celle, men på en stue.

Du er ikke spærret inde, men under afsoning."

Klaus Riskær Pedersen blev i 2008 idømt seks års fængsel, og begyndte sin afsoning den 8. oktober samme
år.

 

ANKOMSTEN handler om at komme i fængsel. Det er ikke en bog om skyld, men en bog om at bliver låst
inde i en 5m stor celle. Hvordan reagerer man, hvordan får man et liv til at fungere?

 

Men humor, selvironi og stor sans for detaljen fortæller forfatteren om fængselspersonalet og de medindsatte
– og om de overvejelser man gør sig om liv og eksistens, når ens dagligdage foregår bag lukkede døre og

mure.

Klaus Riskær Pedersen (f. 1955). Dansk erhvervsmand og tidligere EU-parlamentariker. Klaus Riskær
Pedersen udgave sin første på bog Gyldendal i 1971.

 

Uddrag:

”Jeg havde svært ved at falde til ro denne første aften. Jeg zappede lidt rundt på tv-kanalerne. Det var
budgetmodellen. Jeg kom hurtigt igennem programmerne: Der var de sædvanlige public service kanaler, et
par betalingskanaler, tre pornokanaler og et »lysbilled«-show om SØNDRE OMME STATSFÆNGSEL.

 Min dør gik pludeslig op:

»Godnat, sov godt!« lød en nøgtern konstatering af det uundgåelige: En nøgle i døren og et metallisk klik. Et
nyt tag i håndtaget. Derefter skridt på gangen. Et nyt metallisk klik. Et nyt tag i en ny dør. Og igen. Og igen.

Og igen.

Nedlukningen var slut, og jeg kunne intet høre. Total stilhed. Jeg var helt alene.”

 

"Du er ikke straffefange, men klient.
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Du er ikke spærret inde, men under afsoning."

Klaus Riskær Pedersen blev i 2008 idømt seks års fængsel, og
begyndte sin afsoning den 8. oktober samme år.



 

ANKOMSTEN handler om at komme i fængsel. Det er ikke en bog
om skyld, men en bog om at bliver låst inde i en 5m stor celle.
Hvordan reagerer man, hvordan får man et liv til at fungere?

 

Men humor, selvironi og stor sans for detaljen fortæller forfatteren
om fængselspersonalet og de medindsatte – og om de overvejelser
man gør sig om liv og eksistens, når ens dagligdage foregår bag

lukkede døre og mure.
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EU-parlamentariker. Klaus Riskær Pedersen udgave sin første på bog

Gyldendal i 1971.

 

Uddrag:

”Jeg havde svært ved at falde til ro denne første aften. Jeg zappede
lidt rundt på tv-kanalerne. Det var budgetmodellen. Jeg kom hurtigt
igennem programmerne: Der var de sædvanlige public service

kanaler, et par betalingskanaler, tre pornokanaler og et »lysbilled«-
show om SØNDRE OMME STATSFÆNGSEL.

 Min dør gik pludeslig op:

»Godnat, sov godt!« lød en nøgtern konstatering af det uundgåelige:
En nøgle i døren og et metallisk klik. Et nyt tag i håndtaget. Derefter
skridt på gangen. Et nyt metallisk klik. Et nyt tag i en ny dør. Og
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Nedlukningen var slut, og jeg kunne intet høre. Total stilhed. Jeg var
helt alene.”
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