
  

 

 

 

København den 20. marts 2006 
 

Reklameafbrydelser i pornografiske film sendt på TV23 

 

Foreningen Pornofrit Miljø har ved brev af 10. januar 2006 indgivet en kla-

ge til Radio- og tv-nævnet over reklameafbrydelser på TV23. I klagen er 

blandt andet anført følgende klagepunkt: 

 

”… 

 

3. Den vedtagne standard for placering af reklamer overholdes ikke. De 

pornografiske film vises ikke i fuld og uafbrudt længde. De optræder ikke 

som selvstændige programmer, men sendes i en lind strøm, kun afbrudt af 

reklame blokke vel at mærke afbrudt ikke mellem de enkelte film, men in-

de i de enkelte film. Et forhold som aldrig ville blive accepteret praktiseret 

af landets øvrige TV Stationer. 

 

…” 

 

TV23 har tilsendt Radio- og tv-nævnet en dvd med programfladen udsendt 

lørdag den 21. januar 2006 fra kl. 00.00 til 03.00. 

 

Programfladen begynder med et blåt skilt, der fylder hele skærmen, påført 

teksten ”Kanal København”. Herefter vises to reklamer, imidlertid uden bil-

ledmæssig eller lydmæssig angivelse af, påbegyndelse af reklameblokken.  

Herefter starter den pornografiske film ”Uninhibited”, der indledes med an-

givelse af titel og medvirkende skuespillere. Filmen har en handling og en 

hovedperson, som følges gennem hele filmen.  

 

Midt i en sexakt mellem to piger vises en reklame for www.erotiskdvd.dk. 

Efter reklamen vises et skilt med teksten ”Reklamer” og ”Metropol.tv.dk”, 

hvorefter der sendes flere reklamer blandt andet for sextv.dk. Reklame-

blokken afmeldes på samme måde, som den blev indledt. Efter Reklame-

blokken vises klip fra ”I Biffen”, som sendes på Kanal København hver 
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torsdag og mandag kl. 22.30. Efter dette klip vises endnu en reklame for 

www.erotiskdvd.dk.  

 

Den pornografiske film fortsætter i sexakten mellem de to piger, der blev 

vist inden reklameblokken. Senere midt i en anden sexakt mellem en kvin-

de og en mand vises på samme måde som tidligere beskrevet en reklame 

for www.erotiskdvd.dk, angivelse af en reklamebloks begyndelse, flere re-

klamer, en afmeldelse af reklameblokken, klip fra ”I Biffen” og endelig en 

reklame for www.erotiskdvd.dk. 

 

Herefter fortsætter den pornografiske film med sexakten, samme sted som 

den sluttede inden reklamerne. Midt i en samtale mellem filmens hoved-

person og en mandlig medspiller vises reklamer m.v. med helt samme 

fremgangsmåde som ovenfor beskrevet. Derefter fortsætter filmen midt i 

samtalen, som blev påbegyndt før reklamerne. 

 

Samme fremgangsmåde følges igen midt i endnu en sexakt, hvorefter den 

pornografiske film fortsætter og afsluttes med end-credits. 

 

Igen vises en reklameblok m.v. på samme måde som tidligere. Herefter 

vises filmen ”Bangcock Sluts”, der på sammen måde som ovenfor beskre-

vet afbrydes af reklamer m.v.  

 

Da Radio- og tv-nævnet havde anmodet TV23 om en dvd med programfla-

den fra kl. 00.00 til 3.00 indeholder dvd’en ikke slutningen på filmen. 

 

Høring 

 

TV23 har ved høringssvar af 6. februar 2006 følgende kommentarer: 

 

”… 

 

Programfladen består typisk af 8-10 programmer afbrudt af reklameblokke, 

promo-spots olign. Der sendes i tidsrummet 01.00-05.00 eller 00.00 til 

05.00. 

 

Programmaterialet består af episoder fra sexfilm, der typisk – alt efter 

længde – består af 4-6 episoder med en naturlig start og afslutning uden 

en fortsættende historie. 

 

…” 
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Radio- og tv-nævnets vurdering 

 

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

fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 be-

handlet sagen på sit møde den 15. marts 2006 og skal udtale:  

 

I henhold til § 73, stk. 1, i radio og fjernsynslovens skal reklamer placeres i 

blokke mellem udsendelserne. Bestemmelsen er gentaget i reklamebe-

kendtgørelsens § 4. 

 

Loven definerer ikke begrebet program, men i lovens bemærkninger hed-

der det: 

 

”Som bemærket foran i afsnittet om gældende ret har der været rejst 

spørgsmål om, hvilke karakteristika der kendetegner et program. På den 

baggrund har Kulturministeriet overvejet, om der bør foretages en nærme-

re præcisering af programbegrebet. Som tidligere bemærket er der ikke 

hidtil i hverken lov eller forarbejder taget stilling til rækkevidden af begre-

bet, og udgangspunktet har derfor været, at det var op til den pågældende 

tv-stations programansvarlige ledelse at tage stilling til, hvornår der er tale 

om et program. Ministeriet har på denne baggrund afstået fra at tage stil-

ling til, hvornår der var tale om et program eller ej. Baggrunden for mini-

steriets tilbageholdenhed har især været båret af, at en definition eller en 

nærmere beskrivelse af begrebet samtidig vil betyde en begrænsning af de 

overvejelser, som naturligt må foregå på enhver tv-station, samt at en 

nærmere ministeriel redegørelse højst sandsynligt ville koncentrere sig om 

varighed eller type, hvilket må anses som åbenbart uhensigtsmæssigt. Selv 

om ministeriet således er af den opfattelse, at den hidtidige praksis om, at 

spørgsmålet afgøres af den programansvarlige ledelse, bør videreføres, 

bemærkes det at f.eks. en spillefilm eller en film produceret til fjernsyn må 

betragtes som ét program ligesom de enkelte afsnit i en tv-serie også må 

betragtes som et program. Det vil således ikke være i overensstemmelse 

med intentionerne bag loven at opdele et indkøbt eller produceret afsnit i 

flere dele. Med hensyn til andre typer af programmer må det bero på en 

nærmere konkret og skønsmæssig præget vurdering, hvori bl.a. indgår 

programmets art, karakter, forløb og naturlige omfang.” 

 

Ifølge lovbemærkningerne skal en spillefilm altså betragtes som ét pro-

gram, som ikke lovligt kan afbrydes af reklamer. 
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Den første film ”Uninhibited” blev indledt med en angivelse af titel og skue-

spillere og afsluttet med end-credits. Filmen havde endvidere en handling 

og en hovedperson, som blev fulgt gennem hele filmen.  

 

Der blev sendt fire reklameblokke i løbet af filmen. Hver gang blev rekla-

meblokkene sendt midt i en handling, tre af gangene i en uafsluttet sexakt, 

som først blev afsluttet efter reklameblokken og én gang midt i en samtale, 

som ligeledes først blev afsluttet efter reklameblokken. Da der er tale om 

et program med samme titel, emne, medvirkende og producent, og da fil-

men har et dramaturgisk forløb, som først blev afsluttet umiddelbart inden 

visningen af end-credits, er det Radio- og tv-nævnets opfattelse, at filmen 

”Uninhibited” skal betragtes som ét samlet program, der således ikke må 

afbrydes af reklameblokke. Der er derfor tale om ulovlige reklameafbrydel-

ser i filmen.  

 

Uanset om der ikke havde været tale om en spillefilm, ville afbrydelserne 

alligevel have været ulovlige, da reklameblokkene udsendes midt i en uaf-

sluttet handling, der fortsætter uforandret efter reklameblokkene, og da 

hvert enkelt afsnit således ikke havde et selvstændigt tema eller et natur-

ligt afsluttet dramaturgisk forløb. 

 

Samme problemstilling gjorde sig gældende i filmen ”Bangcock Sluts”, da 

der også i denne film blev sendt en reklameblok midt i en uafsluttet sexakt, 

som først blev afsluttet efter reklameblokken. Nævnet finder derfor, at ind-

sættelsen af reklameblokken i ”Bangcock Sluts” er ulovlig. 

 

TV23’s oplysning om, at programmaterialet består af episoder fra sexfilm, 

der typisk – alt efter længde – består af 4-6 episoder med en naturlig start 

og afslutning uden en fortsættende historie, er således ifølge Nævnets op-

fattelse ikke korrekt.  

 

På baggrund heraf træffer Radio- og tv-nævnet følgende 

 

AFGØRELSE: 

 

Der er i programmerne ”Uninhibited” og ”Bangcock Sluts” sendt den 21. 

januar 2006 kl. 00.00 til 03.00 på TV23 sket en overtrædelse af radio- og 

fjernsynslovens § 73, stk. 1. 

 

Nævnet skal gøre TV23 opmærksom på, at Nævnet inden for den næste 

måned vil foretage en stikprøvekontrol for at undersøge, om ulovligheder-

ne er bragt til ophør. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil Radio- og nævnet i 
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henhold til § 66, stk. 3, nr. 1, i forbindelse med en ny sag overveje midler-

tidigt eller endeligt at inddrage TV23s programtilladelse. 

 

   

 

Christian Scherfig 

formand 

 

 

/Christina Sigvardt 

nævnssekretær 


