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Nogen kalder os glædespiger Erik Nørgaard Hent PDF "Nogen kalder os glædespiger," siger en af de 30
prostituerede, der her interviewes. Hun tilføjer med et ironisk smil, "glæden er på vores side, når kunderne har
sluppet slanterne." En anden mener, at det er med rette, at prostituerede kaldes glædespiger, og endnu andre

ser slet ingen glæde i deres erhverv.

Erik Nørgaards bog præsenterer os for 30 forskellige prostituerede med hver deres syn på deres liv og
profession. Bogen gør op med de mange myter og misforståelser, der florerer omkring prostitution, og

forsøger at erstatte fremmedgørelsen med åbenhed og forståelse. De prostituerede udtaler sig om de mange
forskellige aspekter af deres erhverv som kønsroller, forholdet til politiet, ægtefæller, børn, kærlighed,

skattevæsnet, raceproblemer og moralbegreber.

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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mange myter og misforståelser, der florerer omkring prostitution, og
forsøger at erstatte fremmedgørelsen med åbenhed og forståelse. De
prostituerede udtaler sig om de mange forskellige aspekter af deres
erhverv som kønsroller, forholdet til politiet, ægtefæller, børn,
kærlighed, skattevæsnet, raceproblemer og moralbegreber.

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
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