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Forord

I medierne bliver prostitutions- og pornobranchen frem-
stillet som noget beskidt, betændt og nedværdigende. 
Luderen er et offer, der uheldigvis er faldet i kløerne på 
organiserede alfonser, der tjener millioner på at udnytte 
pigerne. Det er det mediebillede, jeg gerne vil gøre op med 
eller i hvert fald nuancere en smule i denne bog.
   Jeg har arbejdet i sexbranchen igennem 30 år, og jeg op-
fatter ikke mig selv som et offer. Derimod betegner jeg mig 
som en overlever og en mønsterbryder, der selv har valgt 
min metier.
   Denne bog er ikke ment som et forsvarsskrift for de valg 
jeg har foretaget i livet, men som en biografi, der på godt 
og ondt skildrer et menneskes udviklingsforløb.

Mens denne bog blev skrevet, skete der uforudsigelige ting 
i mit liv, og den blev noget anderledes end først tiltænkt. 
Ikke mindst fordi jeg i juni 2012 blev anholdt og sigtet for 
underslæb. Det var naturligvis ikke med i mine indled-
ende overvejelser, men kom selvfølgelig til at fylde en del 
i bogen. Sådan indhenter livet os nogle gange. 
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Denne bog er blevet til gennem interviews og samtaler 
gennem 2012 og 2013 mellem Marlene Simoni og Jack J. 
Frederiksen. 

Jeg vil gerne takke min mand Bo og mine børn for deres 
tålmodighed i processen. Også en stor tak til Lykke, der 
altid er der for mig.     

Marlene Rommerdal Simoni
Rødovre, august 2013
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Indledning

At skrive en biografi i en alder af 43 år kan virke lidt aparte, 
da biografier som regel er forfattet af ældre mennesker, 
der gør status over et langt liv. Men mit liv har på mange 
måder været så anderledes, usædvanligt og begivenheds-
rigt, at jeg mener at kunne forsvare det. 
   Egentligt betragter jeg ikke bogen som en traditionel 
biografi, men som en glædespiges beretning om prosti-
tutions- og pornobranchen med mig som fortæller. Den 
fortælling kunne dog ikke lade sig gøre uden at inddrage 
mig selv og min vej ind i miljøet. Derfor har jeg valgt at 
tage min barndom og ungdom med, fordi min opvækst på 
mange måder har været medvirkende til, at jeg kom ind i 
prostitutionsbranchen. Jeg var således ikke mere end 11 år 
gammel, da jeg første gang fik penge for sex.   
   Den røde tråd i bogen (som i livet) har været min evne til 
at overleve og tilpasse mig de til en hver tid givne vilkår. 
Det har været kendetegnende ved alt det, jeg har foretaget 
mig, at jeg har kunne passe ind og være i nuet. Jeg er nok 
lidt som en korkprop, der flyder ovenpå, hvor andre ville 
synke til bunds. 
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Jeg har valgt at give bogen en kronologisk form – kun af-
brudt af enkelte tematiske afsnit, der omhandler porno- 
og prostitutionsbranchen. Her har jeg en del statistisk ma-
teriale med til at understøtte min tese om, at luderen ikke 
nødvendigvis er et offer. Luderen eller glædespigen, som 
jeg vælger at kalde hende, har nemlig mange forskellige 
ansigter og identiteter.

Der er i forvejen en del litteratur på markedet, der 
omhandler prostitution, men mest skrevet af folk uden-
for branchen. Dog har folk som Susanne Møller og Jackie 
Siwens skrevet og fortalt om deres egne oplevelser som 
prostituerede – sidstnævnte i bogen ”købt og betalt” fra 
2001. 
   Her fortæller hun om sine 30 år som prostitueret, om sine 
13 ægteskaber, om sit arbejde med verdens første fagblad 
for prostituerede, og hun argumenterer for en afkrimi-
nalisering af prostitution og for at prostituerede bør have 
samme rettigheder som andre erhvervsaktive.
   Susanne Møller kom især i vælten da hun i TV-program-
met, Godmorgen Danmark, i februar 2011, fik skæld ud af 
skuespilleren og instruktøren Anne-Grethe Bjarup Riis for 
åben skærm pga. hjemmesiden sexarbejde.dk. 
   Netop denne hjemmeside er et led i kampen for faglige 
rettigheder til prostituerede på lige fod med andre erhverv. 
Hjemmesiden er lavet af SIO - Sexarbejdernes Interesseor-
ganisation, der i 2012 havde omkring 200 medlemmer.
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Denne bog kan og vil kun være min egen fortælling - set 
ud fra mit eget perspektiv. Mit håb er, at den vil åbne for 
en debat og måske nuancere de fordomme, der hersker i 
den danske befolkning. 

Da jeg skulle finde billeder til bogen, opdagede jeg hvor få 
jeg egentlig havde fra min barndom og ungdom - igen en 
klar afspejling af, hvor rodløst mit liv til tider har været. 
Der er dog bevaret enkelte billeder fra den tid. Ellers er de 
nye - taget inden for de senere år. Modelbillederne er fra 
Allegra Foto, mens resten er taget af Jack J. Frederiksen og 
mig selv. 
   
Enkelte navne i bogen er ændret for ikke at støde nogen 
nulevende personer. 
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Marlene Simoni alias Isabellice i “arbejdstøjet” (Foto: Allegra Foto).
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Kapitel 1 
Simoni-klanen

Kvinderne i Simoni-klanen har altid været driftige, egen-
rådige og stolte kvinder. Nogen ville måske endda gå så 
langt som at kalde dem rapkæftede og dominerende. Dette 
levede både min oldemor, mormor og mor op til - på hver 
deres måde.  

Den første af familiens driftige og handlekraftige kvin-
der, jeg mindes, hed Anna og var min oldemor. Hun le-
vede ganske vist en tilbagetrukket rolle, men tog hånd om 
hjemmet, og var den, der “havde bukserne på” på hjem-
mefronten. Dette var kendetegnende ved kvinderne i min 
familie – de var alle ukronede ’dronninger’ i deres hjem.   
   Min oldefar var døbt Knud Martinus Lyne Rahbek Si-
moni. Navnet Lyhne Rahbek vækker sikkert genklang hos 
kendere af romantikkens og guldalderens Danmark – idet 
Knud Lyhne Rahbek (1760-1830) og hans hustru Kamma, 
var blandt de mest kendte mæcener i datidens danske 
kunst og åndsliv. Ikke mindst fordi deres fælles hjem, ’Bak-
kehuset’ på Frederiksberg, blev centrum for skønånder og 
digtere som Adam Oehlenschläger, Johannes Ewald, N.F.S. 
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Grundtvig og H.C. Andersen. Her mødtes de og holdt sa-
lon i de fine bygninger, et stenkast fra Søndermarken og 
Frederiksberg Have. Lyhne Rahbek’erne hører til blandt 
mine forfædre.   
   Min oldefar blev født i 1919, og nåede at blive omkring 
de 90 år. Et af de få barndomsminder, jeg har om ham, 
handler om hans gyngestol på plejehjemmet, som vi piger 
havde forbud mod at lege med. Når min søster, Helle og 
jeg så vores snit til det, benyttede vi os dog alligevel af 
chancen, og tog de vildeste gyngeture i den. Somme tider 
blev vi afsløret og måtte stå skoleret for oldefar. 
   En anden af de driftige kvinder i min familie hed Anne-
lise, og var min mormor. Hun var rødhåret, havde grøn-
brune øjne og havde den for Simoni-familien så velkendte 
timeglasfigur. Hun var på ingen måde noget ’nips’, men 
havde en flot og rank holdning. Hun var en robust kvinde, 
der kunne holde til det hårde fysiske slid, det var, at gøre 
rent på kommunens skoler hver dag fra tidlig morgen til 
sen aften. 
   Mormor lavede meget håndarbejde, og engang strikkede 
hun en dejlig sweater til mig. Den var gul og orange, og 
havde brede striber på tværs. Jeg blev utrolig glad for den 
og den var ikke til at flå af mig. Desværre måtte den lade 
livet, da jeg tre år gammel, efter en gåtur på Kastellet, faldt 
i Gefionspringvandet og måtte reddes op af min mor, bed-
stefar og mormor. 




