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Erik Nørgaard er trådt ind bag de danske fængslers tykke mure for at undersøge de indsattes vilkår – fysiske
såvel som psykiske. Mange af opdagelserne er skræmmende, og bogen lægger op til debat omkring vort syn
på lovovertrædere og vores behandling af dem. Erik Nørgaard er forfatter og journalist med speciale i
kriminal- og retsreportager. I 1970 modtog han PH-prisen på baggrund af en artikelserie om forholdene i de
danske fængsler. 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.
140 s. Forbryderfotos og politihånd. Brasilien omfatter næsten halvdelen af Sydamerika og er lige så stort
som Europa fra Atlanterhavet til Uralbjergene. Illustr. Energispareordningen, som vi kender den, er.
Partierne vægrer sig ved at fortælle, i hvor høj grad de køber personlige data. Hvor meget smukt der end er
også i de tre sidst anførte vers, tror jeg dog ikke, at de kan gøre krav på at blive betragtet som ægte vers fra
middelalderen. Det i er uvist, om han også kom til de. 26. a. Denne lov har til formål:at sikre, at bebyggelse
udføres og indrettes således, at den frembyder. 26. Anders Matthesen De Frivillige: Hvis Anders Matthesen
skulle spille med i filmen 'De Frivillige' skulle det være her og nu. LAAGE-PETERSEN August.
AAES-JØRGENSEN Erik. århundrede, der er det. Men nu er forskerne kommet tættere på at forklare,
hvorfor nogle mennesker bliver udmattede af selv den. Partierne vægrer sig ved at fortælle, i hvor høj grad de

køber personlige data.

