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Prostitution i Danmark efter middelalderen Erik Nørgaard Hent PDF Dette bind i Den Erotiske Kulturhistorie
handler om prostitution i Danmark siden den første bykultur og frem mod straffeloven i 1933, da vi fik en ny
straffelovgivning, der ændrede de prostitueredes og deres kunders vilkår markant. Det er ikke primært en

historie om lystighed og livsglæde, men i højere grad en beretning om forfølgelse, fattigdom og ydmygelse.
Og om et fænomen, der har overlevet alle tider trods barske og barbariske anslag fra ordensmagten.

Den danske journalist og forfatter Erik Nørgaard Lykke (1929-2013) skrev blandt andet for Information og
Politiken. Erik Nørgaard vandt flere priser, herunder Cavlingprisen og PH-prisen, for sin undersøgende

journalistik, der stillede skarpt på vilkårene for nogle af landets dårligst stillede. Som forfatter udgav Erik
Nørgaard over 50 bøger inden for genrerne skønlitteratur, erindringer, faglitteratur, reportage og historie.
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