
  

 

 
 
 
København den 3. december 2002 
 
Klage over reklame for Energi E2 – "Fødselsdag" 

 
Susanne Westh Larsen har i brev af 18. september 2002 klaget over bandeord i 
reklamen for Energi E2 på TV 2. Klageren anmoder om at blive fritaget for den 
uhøviske omgang med det danske sprog, idet hun mener,  at reklamer må holde 
sig inden for rammerne af god moral og god tone. 
 
Der er tale om en serie reklamer med en hovedperson, Elmer, omgivet af en per-
songruppe på stamværtshuset. I den pågældende føres der en samtale om fødsels-
dage. Det minder Elmer om hans første forsøg med alternativ energi. Lyset dæm-
pes i baren, og Elo kommer ind med en kæmpe lagkage med mange små elektriske 
pærer i. Gæsterne synger fødselsdagssang for Elmer, der afbryder: "Sjovt….", gæ-
sterne synger: "Hold kæft, hold kæft, hold kæft." Elmer spørger: "..er I klar over, 
at så mange pærer bruger energi, der ville svare til…." Gæsterne råber i kor: "Hold 
nu kæft, din el-spade". Der klippes til Elmer, der spiser lagkage og siger: "Det var 
kraftvarmemig en god fødselsdag".  
 
Annoncøren har i brev af 2. oktober 2002 oplyst, at man bestræber sig på i rekla-
merne at bruge almindeligt dansk sprog og omgangstone. Det har ikke været hen-
sigten at anvende ord eller vendinger, der kan virke stødende.  
 
TV 2/REKLAME har i brev af 7. oktober 2002 oplyst, at man har opfattet re-
klamen som en humoristisk fremstilling af en person for hvem energi og energi-
udnyttelse er centrale elementer i hverdagen, og at man har lagt vægt på, at den 
foregår i et traditionelt "værtshusmiljø" med det dertil hørende persongalleri og 
omgangsform. Endvidere har TV 2/REKLAME  lagt vægt på, at udtrykkene "el-
spade" og "kraftvarmemig" ikke er skældsord, men derimod humoristiske om-
skrivninger af kendte vendinger med udgangspunkt i Elmers fascination af el og 
kraftvarme.  
 
Radio- og tv-nævnet har behandlet sagen på sit møde den 26. november 2002 og 
truffet følgende afgørelse: 

TV 2/REKLAME   Susanne Westh Larsen 
Baunegårdsvej 73   Fladehøj 10 
2900 Hellerup    4534 Hørve 
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Det fremgår af reklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1, at reklame i radio og fjernsyn 
skal være lovlig, sømmelig, hæderlig og sandfærdig og være udformet med behørig 
social ansvarsfølelse. 
 
Reklamen for Energi E2 er efter Radio- og tv-nævnets opfattelse humoristisk i sin 
form, og sprogbrugen er ikke mere stødende end sprogbrugen i andre program-
mer. Anvendelsen af de lettere omskrevne "skælds- og bandeord": "kraftvarme-
mig" og "el-spade", samt af ordet "hold kæft", uden vrede og nærmest venskabe-
ligt, indebærer ikke en overtrædelse af reklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1.   
 
 
 

Mogens Koktvedgaard 
formand 
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