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Huset vinder altid Casper Fauerholdt Hent PDF Forlaget skriver: Når det sidste skud er faldet på gaden,
rykker de kriminelles opgør ind i de danske fængsler. En ny tids bandekrige fortsætter inden for ringmurene

med magtkampe, trusler, overfald og mordforsøg. Selv fængselsbetjente er et mål. 
Et symbol, som kan rammes – og bliver ramt. 

Men huset vinder altid.    

Fire fængselsbetjente står i denne bog frem og fortæller om en hverdag med nogle af landets allerværste og
allermest uforudsigelige indsatte. De giver et unikt indblik i, hvordan man lever og forsøger at overleve i et
system, hvor der er få succeshistorier, og hvor man det ene øjeblik keder sig ihjel foran fjernsynet, og det
næste bliver overfaldet af en indsat og må kæmpe for at spænde ham fast i en nøgen sikringscelle. Det er

historien om, at selv dét kan blive en dag på kontoret.

Huset vinder altid begynder i efterdønningerne af 90’ernes rockerkrig og fortsætter med fangeoprør, ulovlig
arbejdsnedlæggelse, besparelser, etiske dilemmaer, måltal, en pædofil med kogende olie over sig,
magtanvendelse på magtanvendelse, voldelige overfald og bandekrig, inden det hele kulminerer en

sommeraften i 2016, da en fængselsbetjent bliver skudt ned – foran Nyborg Fængsel.    

Baseret på interviews med de fire fængselsbetjente og med en lang række andre personer i og omkring
fængselsvæsnet, aktindsigter og domsudskrifter giver Huset vinder altid et sjældent set indblik i en lukket
verden, hvor skrevne og uskrevne regler kan være svære at skelne fra hinanden. Det er samfundet – set fra et

fængsel og ud.
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