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modebranchen som følge af – eller optakt til – en stor forandring i kvindesynet og forventningerne til
kvinden. Damerne fik ben i den forstand, at det for første gang i ca. 2000 år blev socialt acceptabelt for

kvinder at vise deres ben. Dette hang sammen med forskellige forandringer i samfundet; arbejderbevægelsen,
kvindesagskampen, friluftslivets fremvinding, underholdningsindustrien og en øget erotisering af kvinden.
Modebranchen fik travlt med at omstille sig – og det gjorde mændene også! 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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