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Birgitte og Jørgen  
– en kærlighedshistorie

FOTOESSAY:

AF MIKKEL HØRLYCK
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Det var en sommerlig og klar dag i 1985. Han 
havde set hende som Miss Rapport. Opsøgt 
hende på et diskotek. Bedt til de højere magter 
for at få hende. De besvarede hans forespørg-
sel. Birgitte kom cyklende med en kort kjole på, 
med sin lille søn på bagsædet. Der stod Jørgen, 
med sit slæng i Beder. “Han er godt nok læk-
ker,” tænkte Birgitte. Han havde langt, brunt hår. 
Casual look. Men i et mix af stilarter, som man 
kender det fra Johnny Depp. Birgitte spurgte 
Jørgen og gutterne, om hun kunne købe noget 
tjald. Jørgen trådte frem. “Naturligvis”. ”I kan 
komme hjem til mig i aften,” svarede Birgitte. 
Jørgen fulgte efter hende i Brugsen. Længe 
havde han drømt om at få hende. Og nu hav-
de hun inviteret ham hjem til sig. Det var aften, 
og de hyggede sig. Jørgen og gutterne drak alt, 
hvad Birgitte havde. Der var interesse mellem 
Jørgen og Birgitte. Vibrationerne gik højt mel-
lem dem. De røg hash. Det var Birgitte ikke vant 
til. Der gik ikke lang tid, så gik hun til sit værelse. 
Jørgen fulgte med. Jørgen spurgte Birgitte, om 
hun ville tjene 500 kroner. “Det vil jeg da gerne,” 
svarede hun. De gik i seng sammen. Det var 
1985. Og forelskelsen tog fat. 

Der var et problem. Birgittes mand bankede hende 
i flæng. Der gik et par dage. Nu havde den været 
gal igen, og Birgitte gik en tur. Hendes finger var 
hævet, og hendes ring, den kunne hun ikke få af. 
Birgitte gik mod markerne. Og græder. Pludselig 
så var der en rotte i syne. “Nææh, der er en rot-
te!” sagde Birgitte med sin syngende og smukke 
fynsk-sjællandske accent. Så så hun en mand. Det 
var ham, der elsker måden, hun snakker på. Jør-
gen. Sikke et “tilfælde”. ”Det var “symbolsk”,” siger 
Birgitte. Jørgen greb til handling. Han klippede rin-
gen af hende. Og så var Birgitte og Jørgen sam-
men. Hun fik Jørgen til at skrive under på, at han 
havde været sammen med hende. Så kunne hun 
blive skilt. “Lige på stedet”. 

Hanekrig
Men jalousien, den rasede. Jørgen opdagede, at 
det ikke kun var ham, der var fuldstændig vild og 
tovlig efter Birgitte. De andre mænd stod i kø for at 
få fingrene i hende. Jørgen brækkede sin hånd. To 
gange. I ren og skær afmagt. Birgitte skulle tjene 
penge, så hun kunne betale en gæld af, som hen-
des eksmand var skredet fra. Hun var nødt til at gå 
i seng med andre mænd for at tjene dem. 
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Der var stor kærlighed imellem Birgitte og Jørgen. 
Hun var slet ikke i tvivl. Det var ham, hun ville  
have. Den magi, hun mærkede med Jørgen. 
Ja. Det var ham. Bare ham. Birgitte græder 
ved tanken. Uanset hvad, så var han narko-
man allerede dengang. Den 4. september 2021 
døde Jørgen i en alder af 61 år. Han havde væ-
ret i misbrug i 40 år og var noget af en overle-
ver. Birgitte kunne ikke holde det ud. Jørgen  
havde fået kræft i leveren, hvor han også havde en  
leversygdom. Der gik 60 dage, fra han fik af vide, 
at det var slemt, til han døde. 

“Jeg savner ham. Det bliver aldrig på det plan 
som med Jørgen med en anden,” siger Birgit-
te. Hun er 65 år gammel. ”Han var et storslået 
menneske. En ener. Karisma. Klog. Ligesom jeg 
er en ener, så var Jørgen også en ener,” siger  
Birgitte. ”Han var helt særlig. Meget speciel. Så 
jeg har stået model til meget. Og omvendt.” 

I sus og dus
Vi skruer tiden tilbage. Der er gang i den. “Vi bol-
lede! Og vi bollede. Og vi bollede,” fortæller Birgit-
te og fniser. Når Birgitte besøgte Jørgen, foregik 
det i et loftrum i Saralystparken. Så “sov” de på 
en feltseng. Man kunne slå den ud og det hele. 
Som den var i militæret. De tog ud og dansede. På 
Beder diskotek. En af forstadsbyerne til Aarhus. 
“Åh, hvor vi bollede,” siger Birgitte og ser med sit 
forførende, smukke og dybsindige blik. Jørgen var 
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en klippe for Birgitte. Han var groundet. Og når 
Birgitte var “oppe og flyve”, så kunne han med sin 
grounding give hende jordforbindelse igen, blot 
ved sit nærvær og ved at holde hende i hånden. 

I 1980 var Birgitte på et meditationskursus, hvor 
de lavede en flyveteknik, som hun ikke må offent-
liggøre. Den sendte hende på en særlig rejse, 
som var udfordrende at lande i. Hun rejste kun-
dalini-energien i sit energifelt. En energi, vi alle 
har, men som for nogle, der rejser den, kan være 
særdeles udfordrende at stabilisere. Euforiseren-
de midler og nærvær hjalp Birgitte med at finde 
ro. Hvis mennesker befinder sig i den slags op-
vågning, så er det vigtigt, at man har en mentor, 
som har prøvet det samme, og som kan hjælpe 
vedkommende med at finde tilbage til sit indre 
egetræ. Jørgen blev den for Birgitte, og Birgitte 
den for Jørgen. Da Jørgen var ung, var han sær-
ligt genert. Det gik mere eller mindre af ham, da 
han mødte kærligheden i sit liv. Hans indre enter-
tainer fik fuld udblæsning. “Han var SÅ morsom,” 
siger Birgitte og tager et sug på sin cigaret. Bir-
gitte tænker på, når Jørgen kom trissende rundt. 
Hvor sød han var. Hvor blid og smukt et ansigt han 
havde, men også, hvor tough han så ud og kunne 
være. Hun tænker på Jørgens mor. Og Jørgen. 
Hun ville ikke af med ham. Begge havde de den 
der viljestyrke. Som var af jern. Men da Jørgen fik 
vist for sin mor, at det var altså Birgitte, som var 
hans eneste ene, på søndagsbesøgene i Jørgens 
barndomsby, så accepterede hun det. En mor kan 
vel altid mærke sin søns kald. 

Hverdagen
Om natten skulle Birgitte være vågen. Hun skulle 
tjene penge. Der lå Jørgen og boblede, og når 
hun kom hjem om morgenen, så gik Jørgen. Så 
skulle Birgitte være vågen om dagen også. Der 
var speed, når hun kom hjem, så hun kunne hol-
de sig frisk. Beder-gutterne havde et målebånd, 
som de målte med. “Det er rigtigt. En meter og 
en meter. Hvem der kunne tage den længste 
line speed,” siger Birgitte. 

Birgitte stod for regningerne. Jørgen nød aller-
helvedes godt af pengene. Men dagen kom, hvor 
han selv kunne byde ind til huslejen. Jørgens 
bror, Ole, og han selv smuglede heroin til Dan-
mark og solgte det. De havde råd til at bestille 
mad udefra, som ankom med taxa. De var på 
forkant med Just Eat og Wolt. Men så kom den 
anden dag, som Jørgen frygtede. At deres uden-
landske pushere blev taget. Det gjorde ondt. Nu 
var det Birgitte, der igen skulle stå for huslejen. 

“Jeg burde gå med sørgebind,” siger Birgitte, 
når hun på sit store værelse, på Forsorgshjem-
met Østervang, mindes Jørgen. Hun mangler 
sin bedre halvdel. “Bag enhver mand står en 
stærk kvinde,” konstaterer Birgitte. Det tror hun 
højt og helligt på. Det var noget af en opgave 
at leve op til Jørgens ideal af en kvinde. Lange 
negle. Høje hæle. Perfekt. Hele tiden. Han var 
fuldstændig forgabt i hende. 
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Jeg spørger Birgitte: “Jørgen fortalte mig, at han 
havde set dig give et show på et diskotek?”. Hun 
dansede bare. Men hun dansede uden tøj. Hun 
smed tøjet. “Ellers blev jeg forkølet, når jeg kom 
ud igen.” Det er klart. Tøjet blev jo vådt af de sve-
dige anstrengelser. Efter det show bad Jørgen 
til de højere magter om at få hende. Det var han 
særligt god til, ifølge Birgitte. At bede de højere 
magter om at få sin vilje til at ske og have succes 
med det. Men han havde allerede tilbedt dem, da 
han havde set hende som Miss Rapport i 82’. At 
Birgitte så senere skulle komme cyklende, hen-
vende sig og møde Jørgen, in real life, det kan da 
ikke være tilfældigt. 

Jean-Michael Jarre og Quentin Tarantino i 
én og samme mand 
Et af Jørgens konstante ønsker var at se Birgitte 
jogge i en løbedragt. Men han havde også et  
andet: at de skulle indspille en film sammen.  
I den nye Quentin Tarantino-film gjorde Quentin 
dét med stjernen Margot Robbie, som Jørgen  
opfandt i 1988: Han filmede hende med lang-
som kameraføring nedefra og helt op. Birgitte 
stod og ventede i døren. Og Jørgen havde be-
stilt hende. Det var starten på plottet af filmen. 
Birgitte var en dyr pige, og Jørgen havde bestilt 
hende til fornøjelse. Birgitte kommer ind ad dø-
ren. Og her løber Quentin Tarantinos begræns-
ninger desværre op, for Jørgen og Birgitte stiller 
kameraet på stativ. Et filmisk selfie. De begyn-
der at dyrke rå sex op af ribberne. Filmen, som 
er af genren porno, varede cirka 1,5 time. På et 
tidspunkt rider Birgitte på en hest, og falder ned. 
Helten Jørgen kommer selvfølgelig til undsæt-
ning. Kan man vist roligt konstatere. Undervejs 
i filmen er der flere store musikere på spil: Pink 
Floyd, Kraftwerk, Depeche Mode og Jean-Mi-
chel Jarre, som var den mest gennemgående. 
Man kan roligt sige, at Birgitte og Jørgen elske-
de igennem. På et dybt plan, til dyb musik. “Jeg 
blev altid glad af at se ham,” siger Birgitte. 

Der har været brud. Der har været jalousi. Der 
har været heftige diskussioner. Den tredje part i 
forholdet, stof, har altid været den, der kunne få 
Birgitte og Jørgen til at tage en pause fra hinan-
den. De prøvede at stoppe, lægge livsstilen om, 
men det var for sent. Som årene gik, øgedes in-
tensiteten af Jørgens forhold til opiumsplantens 
ekstrakt: heroinen. De dyrkede mindre sex, og 
Birgitte følte ikke, at hun kunne være lige så nær 
Jørgen. Men hun var det alligevel, det var på en 
anden måde. Den følelsesmæssige kontakt, som 
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de havde, var helt unik. Begge er og var de spi-
rituelle. Det var en stor del af deres integrering 
med hinanden. De havde det, man på meditati-
onssprog kalder en transcendental forbindelse. 
Jørgen havde jordforbindelse, det havde Birgitte 
ikke. De balancerede hinanden. Han kunne hive 
Birgitte længere nedad. “Og så kunne vi kommu-
nikere på et højere plan,” siger Birgitte. 

Bekymring
“Jeg var altid bekymret, når Jørgen tog et fix. 
Hver gang,” siger Birgitte, for når det først er inde 
i kroppen, så kan det ikke komme ud igen. Jør-
gen har altid sagt med oprejst pande, at han al-
drig har taget en OD. Der var dog én gang, hvor 
fanden tog ved, ved årtusindeskiftet. “Der fik han 
et anafylaktisk chok,” mindes Birgitte. Det er den 
sværeste form for allergisk reaktion. Og Jørgen 
har haft mange følgesygdomme gennem årene, 
men den her var slem. Han sagde, at nu skulle 
hun ringe 1-1-2. Det gjorde Birgitte så. Ambulan-
cefolkene kom. Det kløede ad helvede til, og Bir-
gitte skulle kradse og klø ham med et håndklæ-
de. Ambulancefolkene ville give ham modgift. 
Det nægtede Jørgen at tage imod. For så ville 
han kaste op. Og det brød han sig bestemt ikke 
om. Mange havde taget modgiften, men Jørgen, 
han sov den ud. 

Trafikulykken
Jeg kendte også Jørgen. Særdeles godt. På et 
tidspunkt var jeg selv på skæbnens rand, i en 
trafikulykke. Den havde nær kostet dyrt. En hjer-
nerystelse og piskesmæld blev det til, med en 
plads som bænkevarmer i et år, indtil der så småt 
kom udeliv i bevidstheden igen. Hvordan skulle 
man starte igen? Med at fotografere Jørgen, og 
gradvist øge indsatsen. Hvad var det, der var så 
særligt ved manden? Birgitte siger det helt klart 
og tydeligt: “hans healende kræfter”. Som Jør-
gen selv talte stærkt omkring. Han mente, i stærk 
tro på Jesus, at ethvert menneske har en indre 
healer i sig selv. Man skal blot finde hende. Lever 
han, ham Jørgen? Det gør han, siger både Bir-
gitte og jeg. Ånden lever videre. Jørgen var Bir-
gittes forsvar. Også mod de andre mænd, for de 
havde en historie sammen i verdenen blandt bru-
gere af euforiserende medikamenter, at de var et 
fasttømret kærestepar. Flere har gennem årene 
prøvet at erobre pladsen hos den ene og den an-
den. Men når en kvinde kom for tæt på Jørgen, 
så bankede hun hende af, og når en mand kom 
for tæt på Birgitte, så viste nådesløshedens vilje 
sig atter igen. 

De har boet to gange sammen. På Bodøvej 
og på Klintegården. Bodøvej var deres bedste 
tid. “Askepot!” råbte Birgitte til Jørgen, når hun 
smækkede med døren om morgenen. Jørgen fik 
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Mikkel Hørlyck er fotojournalist og vandt i 2022 prisen  
’Årets Long Term Project’ ved Årets Pressefoto for fotoserien 
’Mysteriet Jørgen’ om stofbrugeren Jørgens liv. I juli 2022  
blev ’Mysteriet Jørgen’ udgivet som et over 25 sider langt 
temanummer i ’Politiken Søndag’.

’Birgitte og Jørgen – en kærlighedshistorie’ er lavet unikt til 
STOF’s læsere og illustreret med fotos fra serien ’Mysteriet 
Jørgen’ af Jørgen og hans kæreste Birgitte samt helt nye  
fotos af Birgitte i tiden efter Jørgens bortgang. 

For mere om Mikkel Hørlycks arbejde som fotojournalist,  
visuel kunstner og foredragsholder, se www.mikkelhorlyck.com 

serveret morgenmad på sengen, og Birgitte ar-
bejdede hårdt. Han var en snu, men en paradok-
sal god statsborger. Jørgen blev indskrevet på 
heroinklinikken i Aarhus og kom med i et tilbud, 
hvor han to gange dagligt skulle have lægeor-
dineret heroin. Det var godt for afdæmpning af 
kriminalitet i miljøet og det værdige liv, med det 
tilbud. “Vi kørte til stranden på Jørgens scooter. 
Den var han så stolt af,” siger Birgitte og glæde-
de sig til, at de skulle derned. Men træls var det, 
når Jørgen lige pludselig skulle af sted, fordi han 
skulle nå sin aftale på klinikken. 

Troldmanden fra Ibiza
Afslutningsvis mindes vi ‘Troldmanden fra Ibiza’, 
som Birgitte mødte på øen i Middelhavet. Han 
spillede en særlig rolle for Birgitte. Han så hen-
de. Og noget helt særligt. Birgitte fik følelsen 
af, at hun skulle blive forfatter. Så hun skrev sin 
egen bog, som hun kalder ‘Saras bog’, som er 
en selvbiografi. Jørgen hedder M.SOLAY. Jør-
gen var meget imod, at hun skulle af sted. Men 
Birgitte gjorde det. Hun skulle “feriere”. Svøm-
mede og spiste. Men den anden gang, der sad 
Jørgen simpelthen i en stol, hele natten. Han 
havde plantet sig. “Jeg kunne ikke komme nogen 
steder,” siger Birgitte. Hun kom ingen steder. Så 
jaloux var han. Men hun kom af sted, men Trold-
manden, han var væk. 


