
  

 

 

 

København den 30. juni 2008 
 

Klage over tv-programmet "Penisartisterne" sendt på TV 2|ZULU 

 

Conrad Jensen har ved e-mail af 11. december 2007 indgivet klage til Ra-

dio- og tv-nævnet over tv-programmet "Penisartisterne" sendt på TV 

2|ZULU på følgende tidspunkter: 

 

Afsnit 1: 9. april 2007 kl. 20:55, 3. december 2007 kl. 21:25 og 8. decem-

ber 2007 kl. 23:55 

Afsnit 2: 4. december 2007 kl. 21:35 og 15. december kl. 01:55 

Afsnit 3: 5. december 2007 kl. 21:50 og 22. december 2007 kl. 00:40 

 

Heraf fremgår det bl.a., at: 

 

"… 

 

Jeg skriver denne klage især over programmet penis artisterne som send-

tes på tv 2 zulu i forige uge i 3 dage i træk. 

Programmet omhandlede to mænd som lavede altmulig med deres penis-

ser. Der blev vist nogle meget nedlandende billeder af mandekroppen. Jeg 

kan nævne at der konstant blev zoomet ind på deres penisser og det vare-

de i 4,5 timer over tre dage. De stod på hoved med benene spredt mens 

kvinder kunne holde deres ben og kikke ned i skidtet på dem. De lavede 

hotdogs af deres tissemænd mens der blev zoomet helt ind. Jeg så sam-

menlagt 3 minutter af programmet i mellemrum og der var den ene efter 

anden diskrimmiserende udstilling af mande kroppen.  Programmerne blev 

sendt den 30/12-2/12 . Jeg så kun det første program. 

Jeg har snakket med mine teenager elever som har været rystet over 

fremvisningen på den nedladende måde mænd blev fremvist på. Jeg har 

kunne fornemme en aggresivitet og magtesløshed over nedgørelsen af det 

mandlige køn som kan give depressioner. 
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Dette program hører ikke til en dansk underholdningsprogram. Den er por-

nografisk og sexistisk. 

 

(…) 

 

Jeg har henvendt mig til tv 2 zulu og de svarede mig ikke. Jeg fik fat i tv2 

juristerne og derefter fik jeg et svar hvor en Lærke Jensen svarede at pe-

nisartisterne var en succes og den vil blive genudsendt. 

Jeg talte også med en medarbejde ved en opringning hvor jeg blev forkla-

ret at de havde et tema der hed lummer jul og at det er en drengerøvs ka-

nal. Hvis det er en drengerøvs kanal så sender de det helt forkerte og det 

virker på mig som om at ledelsen har et problem med mænd og prøver at 

ydmyge dem så meget som mulig.Man kan bare se hvad de ellers viser og 

det handler også om onaniende mænd og små penisser osv og de blive ved 

det er jeg sikker på. Det er uproffesionelt, ledelsen skal vise noget for alle 

deres betalende kunder og ikke misbruge deres magt til at fylde skærmen 

med tissemand og give folk en dårlig jul pga aggresioner. 

I en eu lov står der :  

 

Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af 

race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans. 

 

…" 

 

Beskrivelse 

 

TV 2|DANMARK A/S har som bilag til høringssvar af 26. marts 2008 tilsendt 

Radio- og tv-nævnet tre stk. CD-R med de tre programmer sendt på TV 

2|ZULU på følgende tidspunkter: 

 

Afsnit 1: 9. april 2007 kl. 20:55, 3. december 2007 kl. 21:25 og 8. decem-

ber 2007 kl. 23:55 

Afsnit 2: 4. december 2007 kl. 21:35 og 15. december kl. 01:55 

Afsnit 3: 5. december 2007 kl. 21:50 og 22. december 2007 kl. 00:40 

 

Programmerne har karakter af en "road movie", og følger tilblivelsen og 

gennemførelsen af en standup-turné gennem Australien med de såkaldte 

"Penisartister" (eng.: Puppetry of the Penis – The Ancient Art of Genital 

Origami – udført af såkaldte Penis Puppeteers med tilnavnet Cockstars). 
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Programindholdet består primært af klip mellem 1) kommentarer fra de 

medvirkende, 2) uddrag af sceneshows og 3) kommentarer fra publikum. 

Dertil kommer glimt fra naturen undervejs gennem det australske land-

skab, og tilsvarende glimt fra bybilledet i de byer, som turnéen passerer 

igennem.  

 

Det første program fokuserer på konceptet for "Penisartisterne"; det andet 

program fokuserer på rekruttering af medvirkende; og det tredje program 

fokuserer på selve sceneshowet. 

 

Sceneshowet består i "kunstgreb", hvorved de medvirkendes kønsorganer 

bringes til at illudere en række navngivne figurer. De medvirkende er ind-

ledningsvis iklædt festlige kapper, og der anvendes enkelte rekvisitter så-

som en tom billedramme eller ståltråden fra en Champagne-prop. På større 

scener suppleres med en storskærm, mens publikum, der består af både 

mænd og kvinder i alle aldre, på mindre scener er afhængige af direkte 

øjesyn. 

 

Såvel under forberedelserne til sceneshowet som under selve sceneshowet 

vises talrige klip af få sekunders varighed med nærbilleder af de medvir-

kendes penisser, der i samtlige tilfælde er helt slappe, og tillige hyppigt er 

delvist skjulte af de medvirkendes egne hænder. Nærbillederne udgør kun 

få minutter af de to første programmer, men til gengæld en stor del af det 

tredje programs samlede spilletid. Hvert program varer ca. 1½ time. 

 

Dialogen undervejs er præget af humor, og rummer tillige en række hen-

visninger til de samfundsnormer og tabuer, som sceneshowet sigter på at 

udfordre. 

 

Som eksempel kan nævnes det angelsaksiske tabu vedrørende såkaldt "full 

frontal nudity" (visning af nøgne kønsorganer), der forlængst er brudt for 

kvinders vedkommende, men fortsat opretholdes for mænds vedkommen-

de. 

 

Endelig fremgår af de viste plakater for sceneshowet en række – efter au-

stralske forhold formentlig pligtige – skriftlige forsikringer om, at showet 

ikke har karakter af pornografi. 
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HØRING 

 

TV 2|DANMARK A/S 

 

TV 2|DANMARK A/S v/ Adm. dir. Merethe Eldrup har i udtalelse af 26. 

marts 2008 bl.a. anført følgende bemærkninger til Conrad Jensens klage: 

 

" … 

 

"Penisartisterne" er et program om en gruppe mænd, der turnerer rundt i 

Australien med et show, hvor de udfører forskellige artistiske numre med 

deres penisser. Programmet er båret af en varm og humoristisk tone, hvor 

man følger gruppen af mænd både på og bagved scenen. Der optræder 

slappe penisser i programmet, men altid i en humoristisk sammenhæng, 

og programmet er således uden pornografisk sigte. Penisartisterne har det 

tydeligvist sjovt med det, de gør, og publikum virker særdeles underholdt. 

 

Programmets form, stil og tone er på ingen måde sexistisk eller pornogra-

fisk. Tværtimod lægger programmet op til, at mænd og kvinder kan grine 

ad sig selv og hinanden og det gængse syn på det mandlige køn på en so-

ber og uhøjtidelig måde. 

 

TV 2|ZULU har en programprofil, hvor tabuer og vedtagne normer tages 

under satirisk og humoristisk behandling. Programmer i denne profil er 

klart rettet mod det voksne publikum, og både ved det sene udsendelses-

tidspunkt samt programtitlens klare angivelse af programmets indhold, 

mener TV 2|DANMARK A/S at have tilkendegivet programmets natur, og 

derved på bedste måde undgået uforvarende at støde eller forarge nogen. 

 

Begrundet i programmets satiriske karakter og humoristiske tone bliver der 

på igen måde tale om tilskyndelse til had, jf. klagers henvisning til § 7 stk. 

3. 

På denne baggrund er det TV 2|DANMARK A/S´s vurdering, at § 7 i be-

kendtgørelse nr. 338 af 19. april 2006 om programvirksomhed ikke er 

overtrådt. 

 

…" 
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Radio- og tv-nævnets vurdering 

 

Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 44, stk. 1, nr. 2, i lov om radio- og 

fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 på sit 

møde den 19. juni 2008 behandlet sagen, og skal udtale: 

 

Conrad Jensen har klaget over tv-programmet "Penisartisterne" sendt på 

TV 2|ZULU på følgende tidspunkter: 

 

Afsnit 1: 9. april 2007 kl. 20:55, 3. december 2007 kl. 21:25 og 8. decem-

ber 2007 kl. 23:55 

Afsnit 2: 4. december 2007 kl. 21:35 og 15. december kl. 01:55 

Afsnit 3: 5. december 2007 kl. 21:50 og 22. december 2007 kl. 00:40 

 

Klager anfører, at der i programmet forekommer scener, hvori der zoomes 

ind på de medvirkende mandlige såkaldte "penisartisters" kønsorganer på 

en sådan måde og i et sådant omfang, at helhedsindtrykket efter klagers 

opfattelse er nedladende, diskriminerende, pornografisk og sexistisk. 

 

Klager finder tillige programmet egnet til at fremkalde aggressivitet, mag-

tesløshed og depressioner hos seere i teenage-alderen. 

 

§ 7 i bekendtgørelse nr. 338 af 19. april 2006 om programvirksomhed ved 

hjælp af satellit, kabel og kortbølgesendemuligheder har følgende ordlyd: 

 

"Registrerede foretagender, der udøver radio- eller fjernsynsvirksomhed, 

må ikke udsende programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges 

fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, 

som indeholder pornografi eller umotiveret vold.  

 

Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske 

eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af 

sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i 

udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når pro-

grammerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en aku-

stisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med 

et visuelt symbol.  

 

Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af 

race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans." 
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Radio- og tv-nævnet skal indledningsvis bemærke, at pornografi er lovligt i 

Danmark, og som udgangspunkt ikke anses for skadeligt. 

 

Hovedelementet i "Penisartisterne" er de "kunstgreb", hvormed de medvir-

kende stand-up artister bringer deres kønsorganer til at illudere en række 

navngivne figurer, som annonceres højlydt til publikums store moro. Der er 

typisk én eller to medvirkende på scenen, og der anvendes enkelte rekvi-

sitter såsom en tom billedramme eller ståltråden fra en Champagne-prop. 

De medvirkende er stort set nøgne; bortset fra enkelte beklædningsgen-

stande såsom hat, sokker og sko. I enkelte tilfælde anmodes personer fra 

publikum om at deltage som hjælpere i sceneshowet. 

 

De medvirkendes penisser er i samtlige tilfælde helt slappe, og dialogen 

undervejs er præget af humor med henvisning til de samfundsnormer og 

tabuer, som sceneshowet sigter på at udfordre. 

 

Dette gælder i sagens natur særligt det angelsaksiske tabu vedrørende så-

kaldt "full frontal nudity" (visning af nøgne kønsorganer), der i kunstnerisk 

sammenhæng forlængst er brudt for kvinders vedkommende, men fortsat 

opretholdes for mænds vedkommende. 

 

På denne baggrund er det Radio- og tv-nævnets opfattelse, at programmet 

"Penisartisterne" ikke har karakter af pornografi. 

 

For så vidt angår klagers påstand om programmets evne til at fremkalde 

aggressivitet, magtesløshed og depressioner hos seere i teenage-alderen 

skal Radio- og tv-nævnet endvidere bemærke, at den blotte visning af nøg-

ne, mandlige kønsorganer i en ikke-pornografisk, samfundskritisk og hu-

moristisk kontekst ikke findes egnet til – ej heller i alvorlig grad – at skade 

mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling. 

 

Spørgsmålet er herefter, om programmet tilskynder til had på grund af 

køn. 

 

Efter Radio- og tv-nævnets opfattelse er visningen af nøgne mandlige 

kønsorganer i en ikke-pornografisk og såvel samfundskritisk som humori-

stisk kontekst, hvori de medvirkende – som anført af TV 2|DANMARK A/S – 

" (…) tydeligvist har det sjovt med det, de gør", ikke egnet til at tilskynde 

til had på grund af køn. 
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Samlet set finder Radio- og tv-nævnet, at tv-programmet "Penisartisterne" 

sendt på TV 2|ZULU på følgende tidspunkter: 

 

Afsnit 1: 9. april 2007 kl. 20:55, 3. december 2007 kl. 21:25 og 8. decem-

ber 2007 kl. 23:55 

Afsnit 2: 4. december 2007 kl. 21:35 og 15. december kl. 01:55 

Afsnit 3: 5. december 2007 kl. 21:50 og 22. december 2007 kl. 00:40 

 

- ikke rummer nogen form for tilskyndelse til had på grund af køn, og ikke 

findes egnet til – ej heller i alvorlig grad – at skade mindreåriges fysiske, 

psykiske eller moralske udvikling. 

 

På baggrund heraf træffer Radio- og tv-nævnet følgende 

 

AFGØRELSE: 

 

Tv-programmet "Penisartisterne" sendt på TV 2|ZULU på følgende tids-

punkter: 

 

Afsnit 1: 9. april 2007 kl. 20:55, 3. december 2007 kl. 21:25 og 8. decem-

ber 2007 kl. 23:55 

Afsnit 2: 4. december 2007 kl. 21:35 og 15. december kl. 01:55 

Afsnit 3: 5. december 2007 kl. 21:50 og 22. december 2007 kl. 00:40 

 

er ikke i strid med § 7 i bekendtgørelse nr. 338 af 19. april 2006 om pro-

gramvirksomhed ved hjælp af satellit, kabel og kortbølgesendemuligheder. 
 
 
 
 

Christian Scherfig 
formand 

 
 

/ Birgitte Durhuus Nielsen 
nævnssekretær 


