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Der er 5.427.459 indbyggere i Danmark

24 sekunder
nyheder

Jørgen er midt i 50’erne og
arbejder til daglig som it-
konsulent. 24timer mødte
ham på et debatforum for
prostitutionskunder og aftal-
te et interview over mobilen,
næste gang han skulle løbe-
træne. 

»Mentalt og seksuelt er
mit behov for oplevelser og
nydelse simpelthen for stort
til, at én person kan dække
det. Men jeg ved ærlig talt ik-
ke, hvordan min kone ville
reagere, hvis hun fandt ud
af, at jeg går til prostituere-
de. Hendes veninde opdage-
de engang, at hendes mand
gjorde det, og hun har accep-
teret det.«

Købesex i over 20 år
Jørgen har været gift i om-
kring 20 år, men har besøgt
prostituerede regelmæssigt i
endnu længere tid for at eks-
perimentere med ekstrem
sex. For tiden er han til eks-
hibitionisme, men han har
også prøvet SM og tantra. 

Det er ellers ikke fordi,
han keder sig derhjemme. 

»Jeg har tit præsenteret
min kone for nogle af de tek-
nikker, jeg har lært hos pro-
stituerede. Hun har en gang
spurgt, om jeg havde været
på kursus. ’Øh, selvstudie fra
en biblioteksbog,’ svarede
jeg. Jeg har også prøvet SM
med min kone, men det gjor-
de for ondt til, at jeg tændte
på det. Jeg prøvede at købe
en blødere pisk – men hele
magtspillet, som er en stor

del af det, fungerede heller
ikke. Det blev for kunstigt.«

»Det varierer meget, hvor
tit jeg går til prostituerede.
Jeg har engang været sam-
men med mere end 20 piger
og brugt over 40.000 kroner
på halvanden måned, men
der kan også gå flere måne-
der uden. I årenes løb har
jeg nok brugt over en halv
million kroner på sex, men
jeg har brugt mange flere
penge på rejser – og begge
dele har været det hele værd.
Som jeg er ser det, er der
nogle ting man får gratis her
i livet, andre må man inve-
stere i.«

Et par af Jørgens venner
kender til hans sexkøb, men
ellers taler han mest med an-
dre kunder om det. Han har
i mange år været medlem af
Venuslogen – et debatforum
for prostitutionskunder på
internettet. 

»Der er vel en snes mænd
derfra, jeg jævnligt møder
over en kop øl – når jeg er
ude at løbe eller i byen.
Hvert år er der julefrokost
for både kunder og prostitu-
erede, og jeg har arrangeret
en masse frække fester og
rejser til både Tyskland og
Rusland.«

Jørgen er et opdigtet navn,
da manden har ønsket at væ-
re anonym. Hans rigtige
identitet er redaktionen be-
kendt.

kalika.jorgensen@24timer.dk

Har brugt en halv million på sex
Jørgen har så stort et behov for sex, at han vil købe det – forbud eller ej
»Personligt vil jeg sige
det så skarpt, at hvis jeg
ikke havde muligheden
for at møde andre kvin-
der, så ville jeg nok have
været gift og skilt tre-fire
gange.«

KØBESEX 24timer har talt med Jørgen, der har købt sex hos prostituerede gennem mere end 20 år – og lige så længe, som han har
været gift. Foto: Palle Rink/Polfoto

� Til næste år
får kronprins
Frederik
400.000
kroner i
’lønforhøjelse’.

Samlet set vil hans apanage
i 2007 blive 15,8 millioner
kroner. 

Mere åbenhed om lyster og
fantasier kan holde de fleste
mænd fra at købe sex af
prostituerede. 

Mange mænd synes selv,
det er et problem, at de
betaler mange tusind kroner
for sex, de kunne få gratis
hjemme. Det er erfaringen
fra en ny rådgivningslinje
for sexkunder. Rådet til
kunderne er at tale mere
med partneren om seksuelle
fantasier.

Konen har det ligeså
»Når de synes, deres sexliv
er kedeligt, kan de være
forvisset om, at konen har
det ligesådan og gerne vil
prøve noget nyt. Men i

stedet for at tale med part-
neren om det, er de endt
med at købe sex hos pro-
stituerede. Og det, synes de
selv, er rigtig problematisk,«
siger Jette Heindorff, der er
socialfaglig konsulent på
rådgivningslinien.

Derfor mener hun, at det
er en holdningsændring og
ikke en kriminalisering, der
skal til for at nedbringe
antallet af sexkøb i Dan-
mark. 

»De fleste vil helst holde
op, og resten tror jeg ikke,
man kan påvirke ved for-
bud,« siger Jette Heindorff.

kalika.jorgensen@24timer.dk

Der er for lidt snak 
om sex i ægtesengen

SMUGLING En 32-årig
lastbilchauffør fra
Sjællands Odde er
blevet afsløret i færd
med at smugle 89 kilo
hash til Sverige, skriver
Frederiksborg Amts
Avis. Den 32-årige blev
tirsdag ved 18.30-tiden
standset på opmarch-
pladsen ved færgerne i
Helsingør. Den 32-
årige nægter ethvert
kendskab til hashen,
men han blev i går i et
grundlovsforhør vare-
tægtsfængslet i 14
dage.

89 kilo hash
var gemt i
papkasser

Men siden Bill Wymans exit
fra Rolling Stones i 1994 har
pladsen som gruppens fem-
temand været prydet af en af
musikverdenens meste erfar-
ne bassister – Darryl Jones.

Tidligere rektor for Ryt-
misk Musikkonservatorium i
København Peter Danstrup

er ikke i tvivl om Jones’ kvali-
teter: »Den lyd, han har,
passer perfekt ind i Stones.
Han indgår med største selv-
følgelighed i det musikalske
kollektiv, og det kendetegner
i dén grad en god musiker,«
fortæller Danstrup, der selv
er bassist i fusionsgruppen
Mikkel Nordsø Band.

Frem i projektørlyset
Før indtoget i Stones levede
Jones et stille, men respekte-
ret liv som studiemusiker.
Først med erstatningen af

Wyman trådte den i dag 45-
årige bassist fra Chicago for
alvor frem i verdensberøm-
melsens projektørlys. Fra at
have turneret og spillet med
så prominente navne som
Sting, B.B. King, Madonna,
Peter Gabriel, Eric Clapton
og Miles Davis lægger han
nu bunden til klassikere som
’Sympathy for the Devil’,
’Brown Sugar’ og ’Satisfac-
tion’.

Peter Danstrup peger på,
at Darryl Jones har en ene-
stående evne til at swinge og

spille med en klippefast ryt-
misk sikkerhed.

»Han er en ægte basma-
skine, som Stones har forstå-
et at få det bedste ud af,«
vurderer den tidligere kon-
servatorierektor.

I dag Jones han bryste sig
af titlen som fuldgyldigt
medlem af Rolling Stones.

Darryl Jones fortæller i øv-
rigt om løst og fast fra Sto-
nes-tournéen på sin weblog
under sin egen hjemmeside .

mikkel.frank@24timer.dk

Den perfekte basmaskine kommer til Horsens
Når Rolling Stones går på
scenen i Horsens, vil fokus
ligge på de velkendte an-
sigter – Jagger, Richards,
Wood og Watts. 

� Kompetencecenter
Prostitutions anonyme
rådgivningslinje er åben
mandage og torsdage fra
10-16 på telefon 72 41 46 44.

FAKTA

DØDSKØRSEL En ung
bilist risikerer at blive
idømt en længere
fængselsstraf, når
retten i Holbæk skal
bedømme hans vilde
kørsel en aften i juni. I
et lysreguleret kryds
ramte bilen med stor
fart en gymnasieelev,
der gik over vejen i
fodgængerfeltet. Den
18-årige kvinde døde af
sine kvæstelser. Den
22-årige var påvirket af
både amfetamin og øl,
da han sad ved rattet. 

Anklager 
kræver fængsel

ULIGHED Danskernes
indkomst er vokset
med 22 procent på 10
år. Men det er de vel-
havende, som tager
størstedelen af kagen,
viser nye tal fra Dan-
marks Statistik. De
højeste indkomster
finder man hos famili-
erne i Søllerød og
Hørsholm, de laveste
på Langeland og i
København. 

Rige skummer
stadig fløden

Hvis el-regningen er ved at
vokse dig over hovedet, så
kig forbi www.sparel.dk.
Det er stedet, hvor du kan
få værdifulde tips om,
hvordan du sparer på
elektriciteten.

Dagens link

www.sparel.dk


