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Vild i som
mer varmen

”København. I disse varme julidage er en prome-
nade på Strøget fra Rådhuspladsen til Kongens 
Nytorv en krævende balancegang mellem et varieret 
udvalg af pornobutikker, massageklinikker (men 
only), ’forbudt film’ i sidegaderne, gogopiger og top-
løs betjening som den røde tråd. Ikke for ingenting 
lokker annoncerne i Ekstra Bladet med sexyland i 
København i sommer.”

I sommeren 1969 besøgte den norske journalist 
Truls Synnestvedt København og berettede i en 
række artikler til Bergens Arbeiderblad om alt det 
storslåede, han oplevede. Her kunne man få billig 
øl og masser af hash. Og porno. Ikke mindst porno. 
Den var lige blevet legaliseret, og nu var den synlig 
overalt, påstod han. I butiksstrøgenes forretninger 
og forlystelseskvarterernes hidtil hemmelige klub-
ber, i de store biografer, på gaderne. Og pigerne spi-
ste p-piller og gik ind for fri sex. Og der var prostitu-
erede overalt. Det var ”glædens København,” skrev 
Synnestvedt begejstret.

Den norske journalist var også vild med Ekstra 
Bladet, som efter hans opfattelse virkelig levede op 
til sit slagord ”Tør – hvor andre tier” og derfor helt 
berettiget var landets største dagblad. Det turde fx 
vise de ”allerfriskeste og dejligste billeder” fra en ny 
bog om gruppesex, som skulle være det helt store i 
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Danmark. Så stort, at bogen slet ikke vakte sensa-
tion, for danskerne havde nedbrudt alle seksuelle 
tabuer.

Journalisten befandt sig vidunderligt i Køben-
havn.

Havde Truls Synnestvedt været en anelse mere 
opmærksom, kunne han nok have bemærket, at der 
midt i den gode sommer også var modstandere af 
det glade pornoliv. Mange prostituerede var vrede 
over de nye sexklubbers negative indflydelse på de-
res forretninger, endda så udtalt, at de i mindst et 
tilfælde raserede en sådan. Og i en sær alliance med 
prostituerede marcherede medlemmer af forenin-
gen Unge Kristne op og ned ad Strøget i protest mod 
”Ekstra Bladets porno-svineri, der sammen med 
Inge og Sten Hegeler har gjort Danmark til verdens 
veneriske sex-skraldespand.” 

Andre besøgende fra udlandet havde netop blik 
for den vinkel. Det ærværdige tyske magasin Der 
Spiegel sendte en korrespondent til den vestjyske 
Bramming Hovedgård, hvor krovært Paul Lund stod 
i spidsen for et større protestinitiativ. Det omfatte-
de blandt andet et forsøg på at forære kong Frederik 
9. (1899-1972) pornoblade, så han kunne se, hvilket 
svineri han havde tilladt. Desværre ville majestæten 
ikke tage de protesterende i audiens. Den danske 
regering bestod af en flok alfonser, mente den me-
get opbragte Paul Lund. 

Synnestvedt omtalte København som ”glædens 
by”, mens pornoens modstandere kaldte Danmark 
for ”syndens land”. Der var et værre rabalder i den-
ne ekstraordinært solrige, varme sommer.

Legaliseringen og dens virkninger
Rabalderet brød for alvor ud den 30. maj 1969, da et 
overvældende folketingsflertal vedtog salg og køb af 
pornografisk billedmateriale i Danmark med virk-
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ning fra den 1. juli samme år. Da pornografi i tekst-
form allerede var blevet tilladt i juni 1967, var 196 års 
lovbestemt censur på området nu helt ophævet og 
enhver form for fremstilling af seksuelle forhold for 
første gang i massemediernes tid frit tilgængelig for 
alle, der var fyldt 18. Danmark var det første land i 
verden med et frit pornomarked.

Folketingsbeslutningen betød, at enorme mæng-
der af pornografiske produkter næsten fra den 
første frigørelsesdag fik en meget synlig plads i det 
samlede danske kulturudbud. Pornoblade blev nu 
solgt i kiosker, bladautomater og nye pornobutik-
ker, og pornofilm blev vist i biografer over hele lan-
det. Porno eller i hvert fald noget, myndighederne 
inden frigivelsen ville have anset for at være porno, 
fik ofte også plads i tegneserier, ugeblade, lystspil, 
børnebøger og seksualoplysende udgivelser. Hertil 
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kom særlige sexmesser og en stor industri af sex-
legetøj, og da videofilmene slog igennem omkring 
1980, blev pornofilm en af de store genrer. Oven i 
det hele blev der i disse glade pornoår eksperimen-
teret stærkt med nøgenhed og seksualitet på tea-
trene og i kønspolitiske sammenhænge. Så der var 
knald på så at sige. 

I 1990’erne stødte internettet til og gjorde porno 
let tilgængelig hvor som helst og når som helst.

Taler man om situationen i dagens Danmark, 
har porno også haft en afsmittende virkning på 
reklamebranchen, og i hvert fald i tale er emnet 
ikke længere tabubelagt i de store medier. Porno 
er blevet det ubestridt største kulturområde, både 
målt på antal forbrugere af produkterne og på den 
gennemtrængende virkning, den har haft på andre 
kulturprodukter. Kun med hensyn til børneporno 
er der efter 1969 kommet begrænsninger på, hvil-
ken porno borgerne må producere og benytte.

Liberaliseringens modstandere spåede i 1969, 
at det ville gå sådan. ”Forurening er mange ting. Vi 
frygter, at den med det dige, som i dag er fjernet, 
yderligere vil brede sig,” skrev Kristeligt Dagblad 
på lederplads hin frygtelige 1. juli, da floden brød 
igennem. Avisen ytrede desuden den formodning, 
at Danmark nu ville blive ”et pornografiens Mekka”. 
Sådan gik det også i begyndelsen, for indtil porno få 
år senere også blev legaliseret i Sverige og Tyskland, 
kom der en del turister for at nyde godt af friheden. 

Det var ikke, hvad lovens fædre og mødre i Folke-
tinget havde forestillet sig. De troede tværtimod, at 
legaliseringen ville medføre et fald i interessen for 
porno. Sådan argumenterede netop lovens fader, 
den konservative justitsminister Knud Thestrup 
(1900-1980). Forbud fremmede nysgerrigheden, 
hvorimod et frit marked ville gøre porno uinteres-
sant for det store flertal, hævdede han.
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700 medlemmer af 
foreningen Unge 
Kristne protesterer 
mod den frie porno på 
Strøget i København i 
juli 1969. Foreningen 
demonstrerede 
næsten dagligt i 
sommeren og efteråret, 
men forgæves. 
Lovændringen blev 
aldrig taget op til 
fornyet overvejelse, og 
pornoen gennemsyrede 
snart store dele af 
kulturlivet. Religiøst 
begrundet modstand 
mod porno har spillet 
og spiller stadig en stor 
rolle internationalt, 
men i Danmark mistede 
den pusten efter Anden 
Verdenskrig.  
|| Erik Gleie/ritzau
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Justitsminister Thestrup og hans ligesindede fik 
uret, men de havde faktisk god grund til at tro, som 
de gjorde. For efter lovliggørelsen af den litterære 
porno i juni 1967 – en beslutning, som Thestrup 
havde været tøvende overfor – så udbuddet af por-
nografiske romaner og noveller nemlig ud til at være 
skrumpet stærkt ind. Det hang til dels sammen 
med, at politiet ikke længere magtede at registrere 
alt, hvad der udkom, men det vidste Thestrup næp-
pe.

Måske på grund af formodningen om en legalise-
rings dæmpende effekt på nysgerrigheden var der 
væsentlig mindre debat om billedpornoens frigi-
velse, end der havde været om den litterære pornos 
frigivelse. Blandt dem, som ytrede sig i tiden, var det 
kun en ret lille kreds af yngre medlemmer på den 
yderste venstrefløj, der decideret så noget positivt i 
pornoen. Herudover så de fleste lovgivere og debat-
tører den helst fjernet, og hvis det ikke kunne lade 
sig gøre, så i hvert fald begrænset i så vidt omfang 
som muligt. Legaliseringen var jo først og fremmest 
grundet i stærkt voksende problemer med at hånd-
hæve forbuddet. Når blandt andre Thestrup i 1969 
også fremførte, at staten principielt burde overlade 
det til voksne mennesker selv at afgøre, hvad de ville 
læse og se, var det garniture for en radikal beslut-
ning, man gerne havde været foruden.

Afkriminaliseringen af pornoen lå dog på linje 
med andre love efter 1965. De havde det til fælles, 
at de fremmede det enkelte individs seksuelle ud-
foldelser. Der blev blandt andet indført seksualun-
dervisning i skolen, ganske vist frivillig indtil 1971, 
adgangen til prævention blev gjort lettere for unge 
kvinder, og p-pillen frigivet til salg. Og det gik videre 
slag i slag: Annoncering for præventionsmidler blev 
tilladt, en stærkt diskriminerende lov mod homo-
seksuel praksis blev ophævet, og en omfattende 
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Bogen Den der hvader
detnudenhedder! 
udkom i sommeren 
1969 på Hans Reitzels 
Forlag. Den indeholdt 
fotos og tekster fra 
et eksperiment, hvor 
unge mænd og kvinder 
dyrkede gruppesex og 
bagefter filosoferede 
over disciplinens 
frigørende potentialer. 
Reitzel havde i to årtier 
udfordret forbuddet 
mod litterær porno 
ved at udgive frække 
bøger og forsøgte sig 
nu også med sexfotos. 
Succesen udeblev. 
Konkurrencen var for 
hård. I pornoblade 
slap brugeren for 
distraherende 
intellektualisme. 
|| Den der hvader
detnudenhedder!/Hans 
Reitzels Forlag
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debat om abort førte i 1970 til en lempelse af abort-
lovgivningen og i 1973 til loven om kvinders selvbe-
stemte ret til svangerskabsafbrydelse inden udløbet 
af 12. svangerskabsuge (loven om den frie abort). 
Endelig blev den seksuelle lavalder i 1976 fastsat til 
15 år uanset seksuel orientering, hvilket juridisk var 
det sidste skridt på vejen mod ligestilling af danske 
statsborgere, uanset hvordan de dyrkede sex. 

Historikeren Peter Edelberg har i bogen Storby-
en trækker betegnet tiltagene som en anerkendelse 
af seksualiteten for dens egen skyld. Som et gode, 
der kan nydes uafhængigt af, om formålet er repro-
duktion eller fornøjelse, og uafhængigt af bestemte 
moralforestillinger om ægteskabet som den seksu-
elle udlevelses eneste acceptable ramme. Set i dette 

7

106258_FP_aw.indd   7 03/07/17   16:11

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



lys var pornoens frigivelse et logisk skridt på indivi-
dualiseringens vej.

Skal man dømme ud fra meningsmålinger, ser 
liberaliseringerne ud til at have været i samklang 
med befolkningens synspunkter, også selv om de 
enkelte sager ofte førte til offentlig debat. Det gjaldt 
også ved frigivelsen af pornoen, som især op til den 
første vedtagelse i 1967 – den om den litterære por-
no – var genstand for megen polemik i medierne. 
Opinionsmålinger mellem 1965 og 1969 viser en støt 
stigende tilslutning til afkriminaliseringen, i takt 
med at debatterne foldede sig ud, og beslutningerne 
blev truffet i Folketinget.

De fleste har en holdning til porno, og de fleste 
er eller har været forbrugere af porno. Fænomenet 
er derfor vigtigt i sin egen ret. Hertil skal porno også 
forstås som et led i en kæde, der inkluderer em-
ner som forståelsen af seksualitet, familieforhold, 
moral, etnicitet, børnebeskyttelse og skillelinjerne 
mellem offentlige og private anliggender. Se bare, 
hvordan både den begejstrede nordmand og de vre-
de modstandere sammenblandede porno, prostitu-
tion, sex og moral i deres udsagn. 

Debatten om pornoens væsen, indhold og græn-
ser er der stadig. Hvad er det, der gør den så spe-
ciel?

Den østrigske maler 
Egon Schieles (1890-
1918) stive pik på 
selvportrættet 
Eros var voldsomt 
udfordrende selv i 
bohemernes Wien. 
Schieles ofte meget 
seksuelt udforskende 
værker blev noget 
stedmoderligt 
behandlet helt frem til 
1980’erne.  
|| Egon Schiele/
Wikimedia Commons
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Porno i dag

I nutidige opslagsværker defineres porno oftest som 
fremstillinger af menneskelige aktiviteter, der skal 
virke seksuelt ophidsende. Nogle steder bliver det 
fremhævet, at fremstillingerne skal være af seksuel 
karakter, men det stimulerende element går igen 
og er afgørende. I et lægefagligt tidsskrift kan en 
seksuel aktivitet godt fremstilles, men læserne for-
står det kliniske sigte, og de færreste vil betegne det 
skrevne som pornografisk. På samme måde vil man 
ikke kalde seksualoplysende værker for pornografi-
ske næsten uanset indholdet. 

Kunstneriske værker med seksuelle motiver 
vil måske i højere grad dele vandene på grund af 
kunstens ofte tvetydige væsen. Egon Schieles selv-
portræt fra 1911 vil dog næppe få mange til at tale 
om porno, selv om det fremstiller den stakkels 
plagede maler, mens han onanerer. Men det gjorde 
det engang, og rammerne for, hvad lægebøger og 
oplysningsværker må skrive og vise, har heller ikke 
altid været de samme. Porno er ikke en fast stør-
relse, men en kvalitet, der i et givent samfund til 
en bestemt tid kan tildeles visse fremstillinger og 
friholde andre. De moderne definitioners vægtning 
af producentens intentioner har et problem, for 
afgørelsen af, om noget er porno, beror ofte på for-
tolkninger. Et produkt kan godt blive opfattet som 
pornografisk mod producentens vilje.

Opfattelsen af, hvad der er porno, rummer et 
stærkt subjektivt element. Har man den rette vilje, 
kan man spore porno i et væld af billeder, tekster el-
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ler film. Paradoksalt nok oplever modstandere mest 
porno i dagligdagen, mens de mere afslappede må 
gøre en større indsats. Billedet bliver endnu mere 
mudret af, at hensyn til kritikere og forskellige sta-
ters og virksomheders censur har ført til forsøg på 
at gradbøje seksuelt betonede fremstillinger. Derfor 
ser man dem ofte rubriceret, så der tales eller skri-
ves om ’hardcore porno’ over for en blødere ’erotik’, 
måske endda med mellemkategorier som ’soft por-
no’. Hardcore-pornoen fokuserer på kønsorganer, 
penetrering, orgasmer og sprøjtende kropsvæsker, 
og den skal opsøges på især pornosites, som klart 
demonstrerer, hvad de er. Erotikken handler også 
om sex og viser gerne nøgne kroppe, men den er 
mindre direkte. Til gengæld kan den findes i langt 
flere sammenhænge og er ikke nødvendigvis noget, 
man selv aktivt skal opsøge. Erotikken findes nem-
lig ofte i ugeblade, brede spillefilm eller skønlittera-
tur, og derfor vil den moderne mediebruger hyppigt 
støde ind i den.

Der er også reklameindustriens og modens 
tilgrænsende præsentationer, hvis slægtskab med 
pornografien somme tider er indlysende, mens 
beskueren andre gange kun opfatter dem som por-
nografiske, fordi han eller hun allerede kender den 
moderne pornos former og sprog. Hvis Burger King 
viser en ung kvindes ansigt i profil ud for en burger, 
vil alle, der ved, at burgere er mad, og Burger King 
en forretning, der sælger mad, sandsynligvis forstå, 
at der ligger et budskab om at købe en burger. Hvis 
kvinden har røde læber, åbnet mund og opspærrede 
øjne, og hvis burgeren ser ud til at være mere cylin-
drisk end flad, nærmer billedet sig pornografiens 
klassiske afbildninger af blowjobbet. 

Bindingen af betydning til tid, sted, erfaring 
og indstilling til fænomenet gør, at porno gribes 
forskelligt an, og at fremstillingen af forskellige sek-
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suelle praksisser tolkes forskelligt rundt om på klo-
den og i forskellige sociale miljøer. Verdens største 
pornosite, Pornhub, driver også siden Pornhub In-
sights, der offentliggør statistikker om sitets globale 
søgninger. 24 % af Pornhubs registrerede brugere 
var i 2015 kvinder, som tilsammen besøgte sitet 60 
millioner gange dagligt. En nedbrydning af data for-
delt på geografi viste, at mens kvinder i Nordeuropa, 
Australien og Indien overvejende søgte lesbisk sex 
på Pornhub, ønskede russiske og østeuropæiske 
kvinder mest at se analsex, mens kinesiske og ja-
panske kvinder rettede sig imod hentaisex, der er 
tegnet sex, ofte med fantastiske og bizarre element–

Pornoens sprog er 
blevet overtaget af 
andre genrer, fx  
reklamebranchen. Her 
opfordrer erhvervs-
organisationen 
Landbrug & Fødevarer 
til at spise flere 
grøntsager. 
|| 6 om dagen, 
Landbrug & Fødevarer
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er. I Kasakhstan søgte kvinderne derimod på ”Big 
dick”, i Tyskland og Tyrkiet på ”Teen”.

Pornhubs brugere har dog det tilfælles, at de 
bevidst søger porno, så de ved, hvad de får. Derimod 
skal en moderne læser så at sige have rettens ord 
for, at denne passage i Herman Bangs (1857-1912) 
Haabløse Slægter fra 1880 kan være porno:

”Og han, som vidste, at hun kunde være en Messali-
na!

Thi der var andre Dage, hvor hun aldrig blev 
træt af hede Kys, af Favntag, af slangekrystende 
Omfavnelser. Dage, hvor der var som en fortærende 
Hede i hendes Aande, hvor hendes Kys gød Ild i hans 
Mund. Paa hine Dage kunde hun være som en kaad 
Bakkantinde, der overøste ham med Kærtegn uden 
Maal, og som gav sig hen med en Latter … Hendes 
Attraa var brutal, umættelig, deres Lidenskab havde 
Feber under hæseblæsende Gispen …”

Læseren kan godt få rettens ord, for Højesteret 
forbød Haabløse Slægter i 1881. Med anklagerens 
ord var de erotiske passager ”blevne selvstændige 
Beskrivelser af utugtigt Samkvem mellem Mand 
og Kvinde, saa at Bogen selv er bleven utugtig, og 
et Parti af den blevet ’delirende af Sandselighed’, 
som en Anmelder i ’Dagbladet’ har udtrykt sig.” 
Men dramaet om Haabløse Slægter udspillede sig i 
pornograficensurens tid, og dengang havde porno 
en anden betydning i Danmark. Ganske som porno 
havde, da Egon Schiele malede i Østrig. 

Porno er en historisk foranderlig størrelse, og 
det hører med til forståelsen af fænomenet at vide 
det.

Fra legitim til forbudt
Med pornoens intime forbindelse til en af de mest 
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grundlæggende drivkræfter i livet – sex – kunne 
man tro, at den er konstant. Altså at porno har ek-
sisteret til alle tider, og at det kun er graden af tole-
rance, der har ændret sig. Fremstillinger af menne-
sker i seksuelle situationer har da også været kendt 
siden de ældste hulemalerier. Det er selvsagt umu-
ligt at vide, hvad vore fjerne forfædre havde at sige 
om den slags, men der var nok ikke et problematisk 
spændingsforhold mellem billedfremstilling og 
samfundsmoral, som tilfældet senere blev. Menne-
skene var jo organiseret i smågrupper, der i ekstrem 
grad må have delt interne opfattelser, og billederne 
blev for øvrigt placeret mellem jagtscener, der næp-
pe var kontroversielle.

Adskillige gamle historiske civilisationer har 
efterladt billeder, skulpturer og endda tekster med 
indhold af seksuel karakter. Et fællestræk er, at me-
get af materialet har forbindelse til religion og der-
med bringer seksualiteten ind på samfundssank-
tionerede områder. Andet som fx græske vaser og 
krukker eller romerske vægmalerier og mosaikker 
udviser ret stor spændvidde i seksuelle motiver. Her 
er både hetero- og homoseksuelle motiver, der vises 
sex mellem mennesker og dyr, gruppesex og andet 
godt. Men der er ikke spor af samfundsmæssig for-
dømmelse eller debat om motivernes berettigelse. 

Det samme gælder for tekster som Ovids 
Elskovskunsten fra år 2, de indiske Kama Sutra fra 
ca. 200 og Ananga Ranga fra 1500-tallet og den 
arabiske Den duftende have fra 1400-tallet. Måske 
hænger det sammen med, at kun medlemmer af 
overklassen havde adgang til materialet. Der var 
altså ikke grund til at bekymre sig om, hvem der 
måtte nyde og vide hvad om den seksuelle fornøjel-
se blandt samfundets forskellige sociale grupper. 
Bekymringen for de lavere klassers moral blev i 
hvert fald et hovedargument, da pornografibevidst-
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heden endelig gjorde sit indtog. Det skete i Europa 
i 1500-tallets begyndelse, ikke så lang tid efter at 
Johann Gutenberg (1390’erne-1468) havde revolu-
tioneret trykketeknikken og skabt grundlaget for 
massetrykket.

Mesteren for det første pornografiske værk 
var da også en bogtrykker, nemlig Marcantonio 
Raimondi (ca. 1480-1534), som arbejdede tæt sam-
men med den store renæssancekunstner Rafael 
(1483-1520) og dennes vellystige venner i Rom. De 
var kendte for deres seksuelle orgier, og da det ofte 
foregik i en villa tilknyttet Vatikanet og med højtstå-
ende repræsentanter herfra, vidste kirken, hvad der 
foregik. Hvorfor skulle den ikke også det? 

Der var ikke tale om noget ekstraordinært i ti-
dens overklasse. Det ekstraordinære indtraf først, 
da Raimondi i 1524 udgav en serie af Rafaels elev 
Giu lio Romanos samlejebilleder. Vatikanet bekym-
rede sig nemlig langt mere for den brede befolk-
nings seksualmoral end for overklassens, og I Modi 
– på dansk Stillinger – som bogen hed, kunne jo 
ukontrolleret falde i hænderne på udannede men-
nesker. Altså blev bogen konfiskeret, og Raimondi 
fængslet. Højtstående venner skaffede ham dog ud 
af fængslet, og i al hemmelighed blev en ny udgave 
med erotiske digte udgivet. Trods forfølgelse ek-
sisterer der i dag fragmenter på British Library i 
London af denne 2. udgave. Billederne cirkulerede 
i reproduktioner og opdateringer i århundrederne 
efter.

De protestantiske landes første lovgivninger 
til at sikre korrekt kristelig livsførelse stammer 
fra tiden omkring udgivelsen af I Modi og tidlige 
efterfølgere på det pornografiske marked. Myndig-
hederne havde jo ikke længere en central kirke til 
at varetage moralen. Den første danske lovgivning 
af denne art er fra 1537. Hverken her eller i andre 
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lande udgjorde pornografi et særligt område, men 
indgik netop i komplekset af regler for moralsk god 
adfærd – på dansk: tugt. Pornografien blev hermed 
en del af tugtens modstykke, utugten, som havde at 
gøre med usædelighed, dårlig moral. Især forstået 
som uægteskabelig sex.

Der gik dog over 200 år, før den pornografiske 
del af utugten vejede så tungt, at øvrigheden i de 
europæiske lande splittede den ud i selvstændige 
love. For da havde tryksager i tekst og billeder nået 
et omfang og et så omfattende publikum, at de i 
princippet var tilgængelige for alle, selv kvinder og 
almuen. Og det blev anset for farligt. 

Måske havde det også betydning, at mange af 
oplysningstidens fremmeste personligheder såsom 
Voltaire (1694-1778), Rousseau (1712-1778) og Diderot 
(1713-1784) dyrkede, anbefalede og selv skrev porno-
grafi. Dermed legitimerede de genren som en del af 
den menneskelige friheds goder.

Porno i censurens tid
Ordet pornografi er dannet ved en sammentræk-
ning af de græske ord porné, skøge, og grafein, som 
betyder at skrive eller beskrive. Det er kendt fra en 
oldgræsk tekst i betydningen ”beskrivelse af skø-
gers liv”, men vandt først genklang, da den franske 
forfatter Restif de la Bretonne (1734-1806) genin-
troducerede ordet i 1769. Også for ham betød det 
beskrivelse af skøgers liv, og det er ikke underligt, 
for i de store europæiske lande var der stor litterær 
interesse for prostituerede. Et eksempel herpå er 
britiske John Clelands berømte fortælling fra 1748 
om den prostituerede Fanny Hill. 

Benævnelsen ’pornografi’ vandt dog først indpas 
i Europa efter 1850, i Danmark først i 1800-tallets 
slutning. Kulturhistorikeren Morten Thing har fulgt 
ordets vej gennem historien og bemærker, at det 
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først så sent som i 1936 blev optaget i Ordbog over 
det danske Sprog.

Thing gør imidlertid opmærksom på, at ordet 
porno kan forbindes med begrebet utugt. Porno er 
utugt eller leder til utugt. Hermed nærmer vi os ad 
omveje de skiftende lovgivninger om pornografi, 
for de taler netop om usædelighed eller utugt. Det 
svarer til datidens benyttede ord Unzugt i de tyske 
områder, obscenity i Storbritannien og obscénité i 
Frankrig. 

Lovgivningerne mod udbredelse af porno dre-
jede sig om beskyttelse af tugten – den brede be-
folknings liv underkastet samfundsordenen med 
respekt for øvrigheden, ægteskabsinstitutionen, de 

”Den vellystige 
eneboer”. Den hellige 
mand har noget for 
med en engel. Den 
tidlige porno havde 
ofte et satirisk sigte 
med brodden vendt 
mod klasseprivilegier, 
mandsdominans og 
skinhellighed. Her går 
det ud over kirken. 
Illustrationen er fransk 
og fra begyndelsen af 
1800-tallet. 
|| Gilles Néret: Erotica 
Universalis. Taschen 
2014
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gældende seksualnormer og kønsrollerne. Utugt vil-
le føre til kritik og i sidste ende til opløsning af sam-
fundet. Pornografilovgivning skal imidlertid også 
ses i intim sammenhæng med anden lovgivning, fx 
om ægteskab, kvinders politiske rettigheder, fami-
lie, prostitution og homoseksualitet.

I Danmark blev pornografi – altså trykt materi-
ale af utugtig karakter – i 1773 forbudt gennem en 
lov, som i 1799, 1851, 1866 og 1930 blev udbygget og 
hver gang skærpet. Straffelovens § 234 af 1930, som 
gjaldt helt frem til 1969, blev den skrappeste, og den 
blev endda udvidet i 1939.

I 1800-tallet virkede de forskellige landes cen-
surlovgivninger nogenlunde efter hensigten. Ud-
bredelse af pornografiske skrifter og billeder blev 
nidkært forfulgt og begrænset. Så nogenlunde. For 
i de mest moderne lande som Storbritannien og 
Frankrig, hvor individualisme, avanceret bykultur 
og omfattende udgivervirksomhed gik hånd i hånd, 
blev der udgivet temmelig meget porno. I hvert fald 
hvis man skal dømme efter oplysninger om konfi-
skationer, der er overleveret fra politiets arkiver, og 
at dømme efter omfanget af de hemmelige biblio-
teker, som europæiske politikorps og biblioteker 
oprettede for at holde styr på det forbudte udgivne. 

Alligevel var det ikke altid en nem opgave at 
holde styr på, hvad der var utugtigt, og hvad der 
trods alt kunne gå an. Naturligvis var der åbenlyse 
tilfælde, hvor sex blev fremstillet eksplicit og for 
at fornøje – eller for at håne myndigheder og øvrig-
hedspersoner, det skete ofte – men i andre tilfælde 
skulle der et større fortolkningsapparat til at af-
gøre grænsen for det sædelige. Det var, hvad man 
i Danmark så i sagen mod Herman Bang. Fraværet 
af direkte tale om sex i Haabløse Slægter gjorde en 
fortolkning nødvendig.

Pornografibegrebets indbyggede fortolknings-
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problem var en krøllet sag, som aldrig blev løst i 
censurens tid. Så sent som i 1968, hvor alle vidste, 
at forbudstanken skulle skrottes, kom der efter 
en højesteretsdom instruks til samtlige danske 
statsadvokater om, hvordan de skulle klassificere 
nøgenbilleder. Instruksen skulle ifølge højesterets-
dommer Jørgen Trolle (1905-1985) forstås på denne 
måde: At ”simple” nøgenbilleder ikke var strafbare, 
så længe de ikke implicerede en erotisk situation, og 
at heller ikke nøgenbilleder, der kun fremhævede 
kønsdelene og ikke hele modellen, var strafbare. 
Men derimod var billeder strafbare, hvis de frem-
hævede kønsdelene på en ”særligt udfordrende 
måde”, fx ved at fremskyde kønsdele, sprede ben 
eller være udformet, så ”modellen skiller skamlæ-
berne, så kønsåbningen kan ses.” Strafbare var også 
”nøgenbilleder forestillende flere personer sammen 
i erotiske situationer, som efter anklagemyndighe-
dens opfattelse er utugtige”, samt egentlige samleje-
gengivelser, sadisme, masochisme og petting.

Vanskeligere endnu kunne det være at skelne 
mellem videnskab – og dermed legitimt – og hvad 
der var kunst og dermed måske legitimt. Vi kommer 
til at se eksempler på begge forhold. Her og nu skal 
vi blot konstatere, at pornografilovgivning i alle lan-
de har været og er en sag, hvis udmøntning involve-
rer en meget høj grad af skøn. Porno er et spørgsmål 
om fortolkning, og den afhænger af fortolkerens 
verdensbillede.

Som tilfældet var for Rafael, Raimondi og deres 
venner, herskede øvrighedens nidkærhed imidler-
tid ikke med samme styrke over for alle samfunds-
grupper. Overklassens mænd kunne i hele forbud-
dets tid forbruge porno, bare de gjorde det diskret 
og – fra ca. 1800-tallet – ikke var homoseksuelle. Fx 
havde maleren Jens Juel (1745-1802) i sine gemmer 
malerier med Raimondis I Modi-motiver. Dansk 
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guldalderdigtnings Aladdin, Adam Oehlenschläger 
(1779-1850), skrev i begyndelsen af 1800-tallet dig-
tet Raad til unge Ægtemænd til cirkulation i byens 
bedre mandlige kredse. Digtet viser vej til pigens 
inderste, som med den rette omhu så vil stå åbent 
fremover:

Gør ej for kort den søde Strid,
men stød kun langsomt og giv Tid,
og gør for ej at mangle Krudt
en Hovedpause hvert Minut.
Naar saa en Kildren i dit Spær
forkynder Øjeblikkets Nær,
stød Sceptret ind, saa langt det naar,
lad Haar sig trykke imod Haar,
og sprøjt saa Styrkesaften sund
dybt ind i Grottens dunkle Bund.

Det er i sagens natur vanskeligt at komme helt tæt 
på, hvor udbredt noget forbudt har været, men 
sager viser, at de pæne mænd af den rigtige klasse 
har forbrugt en pæn portion porno. Efterhånden 
også deres kvinder. I hvert fald hævder Mike HMP, 
producent på pornosiden hmpmovie.dk, at der i 
1950’erne og 1960’erne eksisterede flere legale por-
nofilmklubber i København. Politiet forlangte blot 
medlemslister. Og medlemmerne skulle være pæne 
mennesker. Det sikrede man ved at sætte indmel-
delsesgebyr og entre pr. forestilling meget højt. 

Et mere direkte og nok så interessant kig ind i 
tankegangen leverede Danmarks første filmcensor, 
P.A. Rosenberg (1858-1935), da han i Biografteater- 
Bladet i 1911 forklarede, hvordan censuren burde 
tilpasses publikums sociale status: Mens det dan-
nede borgerskab burde have vid adgang til film med 
kriminalitet og sex, skulle de lavere klasser holdes 
væk, for de kunne blive uheldigt påvirket. Det ud-
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trykte formentlig de privilegeredes holdning i hele 
den lange periode med forbud mod porno. 

Forbuddet i Danmark blev håndhævet så 
strengt, at man mellem 1906 og 1967 ikke engang 
måtte reklamere for præventionsmidler med navns 
nævnelse. Men noget ændrede sig alligevel i den 
sidste og mest restriktive pornolovs tid.

Brydninger i 1930’erne
Loven, som Folketinget afskaffede i 1969, var straffe-
lovens § 234 af 1930, der blev udbygget med stk. 2 og 
stk. 3 i 1939. Med de to tilføjelser var ordlyden:

”Med Bøde, Hæfte eller under skærpende Omstæn-
digheder med Fængsel indtil 6 Maaneder straffes 
den, som

1)  tilbyder eller overlader en Person under 18 Aar 
utugtige Skrifter, Billeder eller Genstande,

2)  offentliggør eller udbreder eller i saadan Hen-
sigt forfærdiger eller indfører utugtige Skrif-
ter, Billeder eller Genstande,

3)  foranstalter offentligt Foredrag, Forestilling 
eller Udstilling af utugtigt Indhold.

Stk. 2: Begaas de ovenfor nævnte Handlinger i er-
hvervsmæssigt Øjemed, kan kun under særligt for-
mildende Omstændigheder Straf af Bøde anvendes.

Stk. 3: Den, der for egen Vindings Skyld offent-
liggør eller udbreder eller i saadan Hensigt forfær-
diger eller indfører Skrifter eller Billeder, der, uden 
at de kan anses for egentlig utugtige, udelukkende 
maa antages at have forretningsmæssig Spekulation 
i Sanselighed til Formaal, straffes med Bøde eller 
Hæfte.”

§ 234 afløste straffelovens § 184 fra 1866, som blot 
sagde: ”Den, som offentliggør et utugtigt Skrift, 
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straffes med Fængsel eller Bøder. Den samme Straf 
er anvendelig paa den, som sælger, uddeler eller paa 
anden Maade udbreder, eller som offentlig udstiller 
utugtige Afbildninger.” 

Der var altså tale om både en skærpelse og en 
udvidelse. 

Det var i overensstemmelse med den internatio-
nale trend på tærsklen til 1930’erne og stemmer me-
get godt overens med den alvorstone, verden blev 
stemt til i 1930’erne. Det kan imidlertid også forstås 
som en reaktion på nye udfordringer, der både kom 
fra underholdningsindustrien og adfærdsmønstre i 
større befolkningsgrupper.

Filmen og det underholdende magasin trængte 
sig nemlig på med indhold, der udfordrede græn-

Naturistbladene blev 
nøje overvåget af 
censurens håndhævere, 
som mistænkte dem 
for at være utugt 
i forklædning. De 
bragte nemlig billeder 
af nøgne mennesker, 
oftest smukke unge 
kvinder. I et par 
tilfælde som her 
kunne man endda ane 
kønsåbningen, hvilket 
politiet ellers slog 
hårdt ned på. 
|| Sol og Sundhed  
nr. 8, 1939
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serne for, hvad der var lovligt. Det var vanskeligt for 
myndighederne at vægre sig mod film og billeder 
af kvinder, der siden Første Verdenskrig havde fået 
ben og gik i badedragt og i hvert fald normativt var 
mere selvstændige end tidligere. I Paris og Berlin, 
ja, selv Hollywood havde man også i nogle år leveret 
mere vovede film og billeder end hidtil kendt. Det er 
næppe tilfældigt, at den nye danske pornografilov 
kom samtidig med, at Hollywood etablerede den 
selvcensurerende instans Hays Office (omend Hays 
Office mellem 1930 og 1934 ikke havde megen myn-
dighed). 

Naturistbevægelsen og de venstreorientere-
de miljøers krav om ’seksuel opdragelse’ – måske 
endda fri sex, prævention og abort – var andre nye 
fænomener. Der blev da også et større spillerum for 
omtale og visning af seksuelle livsaspekter. Fx ud-
kom naturistbevægelsens blade med fotos af nøgne 
kvinder (men ikke mænd) på forsiden. Historiker 
Peter Edelberg peger i Storbyen trækker på, hvordan 
anerkendelsen af seksualiteten for dens egen skyld 
fik lagt en startklods ud allerede i 1930 med den 
legale anerkendelse af homoseksualitet, samtidig 
med at man afskaffede paragrafferne om hor, for-
agteligt samliv og “omgængelse imod naturen”. Så i 
tilbageblik kan man finde modsatrettede tendenser 
på det seksualpolitiske område i Danmark. Men det 
kan ikke nægtes, at 1930’erne blev det mest restrik-
tive årti i pornolovgivningens tid. 

Opbrud
Danmark trådte altså ind i en tid, hvor porno ikke 
blot var mere kriminaliseret end nogensinde før, 
men hvor øvrighedens vilje til at bekæmpe porno 
var på sit højeste. Men hvor lovgivning og øvrighe-
dens praksis ser ud til at have været ukontroversiel 
i 1930’erne, blev det anderledes efter Anden Ver-
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denskrig, hvor værdier som demokrati, frihed, indi-
vidualisme og nydelse ved forbrug vandt frem. Det 
er bemærkelsesværdigt, hvor ofte etablerede forlag 
som Samleren og Thaning & Appel allerede fra 1950 
udgav bøger, der næppe ville have passeret politiets 
og domstolenes prøvelser før besættelsen.

Trebindsværket Dansk Decameron fra 1950-52 er 
et godt eksempel. Her bidrog kendte danske forfat-
tere som Soya (1896-1983), Elsa Gress (1919-1988) og 
Jens August Schade (1903-1978) med noveller, hvor 
forhold af seksuel karakter var tydeligere beskrevet 
end hidtil set på det lovlige marked, og hvor politiet 
nok skulle kunne finde eksempler på det, straffe-
loven betegnede som utugt. Politiet holdt også nøje 
øje med markedet og prøvede ganske mange sager. 
Men det strakte sin tolerance længere end tidligere, 
fordi der var det her problem med kunstens frihed. 
Politiet havde også kvaler med begreber som sund-
hed og kropskultur, og fotoillustrerede naturisttids-
skrifter havde derfor fortsat vide rammer for, hvad 
der kunne vises. Det samme gjaldt for videnskaben. 
Af den grund kunne værker som Ove Brusendorffs 
(1909-1986) Kærlighedens Kavalkade også passere, 
selv om den indeholdt udsnit af seksuelle værker 
som den gamle indiske elskovslære Kamasutra.

I den mere vulgære ende lå blade som Cocktail 
og Varité, der havde fotos af næsten-nøgne kvinder 
både på forsiden og imellem de vovede noveller. 
Også det lod politiet passere. Sådan da. Cocktail 
var i 1939 blevet afprøvet helt til Højesteret, hvor 
politiet var blevet afvist, men der var et vågent øje 
på de to blade. Men udfordringen lå sikkert først og 
fremmest i, at det netop var etablerede forlag, som 
rykkede frem. Politisk blæste der også andre vinde 
fra en ny generation af politikere. Under en sag med 
forlaget Hans Reitzels udgivelse af den arabiske 
1500-tals håndbog i seksuel praksis Den duftende 
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have mente den socialdemokratiske justitsminister 
Hans Erling Hækkerup (1907-1974), at myndigheder-
ne burde blande sig mindst muligt i folks læsning. 
Det ville man ikke have hørt fra hans forgænger og 
partifælle fra 1930’erne, K.K. Steincke (1880-1963).

Kløften mellem lovgivning og udgivelsesprak-
sis på seksualitetens område voksede videre ind 
i 1960’erne. Tre forskellige udgivelser i 1961 blev 
banebrydende og fik i det næste tiår en voldsom 
udbredelse gennem flere oplag og udgaver. Den 
første var Ove Brusendorff og Poul Henningsens 
(1894-1967) trebindsværk Erotikkens historie (1956-
1958), som både i billeder og ord formidlede seksuel 
aktivitet, hvoraf nogle klart overskred hidtidige 
grænser. Egentlig var der tale om en omfattende re-
vision både på tekst- og billedsiden af Brusen dorffs 
trebindsværk af samme navn fra 1936-1938. Det 
anskueliggør udviklingen. For også Brusendorffs 
oprindelige værk havde været dristigt.

Men nu introducerede Erotikkens historie ikke 
blot til fortidens værker om sex. Den tredje bog i 
trilogien var helliget det 20. århundredes litteratur 
og kunst, og her kunne man på godt papir se gengi-
velser af både Picassos og anonyme japanske kunst-
neres bud på seksuelle handlinger. Og på et høj-
depunkt i den danske homofobis historie citerede 
Brusendorff og Henningsen fra værker som franske 
Jean Genets Tyvens dagbog, fx: ”Da jeg første gang 
knaldede med denne smukke to-og-tyve års knægt, 
lod han, som om han sov. Han havde ansigtet tryk-
ket ned mod sin hvide pude, da han lod mig få den 
ind, men da den sad sikkert og godt, kunne han ikke 
afholde sig fra at stønne vellystigt, på samme måde 
som man sukker.”

Det næste banebrydende værk var psykologerne 
Inge og Sten Hegelers leksikon Kærlighedens ABZ. 
Populærvidenskabelige værker om seksuel adfærd 
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og seksuelle forhold var allerede efterspurgte. Med 
Kærlighedens ABZ udkom der i 1961 imidlertid et 
fordomsfrit værk, som formentlig for første gang 
i den moderne verden helt utilsløret og nøgternt 
beskrev, hvad der gemte sig under opslagsord som 
Clitorisorgasme, Orgasme, Samleje, Samlejeteknik 
og Sodomi. Det lange opslag Pornografi oplyser 
blandt andet, at det er ”et skældsord for alle de ting, 
som støder os − som støder an mod vor kønsmoral 
på grund af deres sexuelle indhold.”

Bogens kvaliteter og succes skyldtes også illu-
strationer af billedkunstneren Eiler Krag (1908-
1991). Det var første gang, et dansk publikum i en 
lovlig bog kunne se en tegning af en mand med en 
stiv pik under opslaget Erektion eller en mand lig-
gende med hovedet mellem en kvindes ben under 
opslaget Cunnilingus.

Kærlighedens ABZ var en revolution, som gav 
genlyd langt op i 1970’erne. Forfatteren Leif Panduro 
(1923-1977) talte alle voksnes sag, da han i 1968 skrev 
om værket: ”Før den tid tumlede man stort set rundt 
i mørke og eksperimenterede om jeg så må sige på 
egen hånd. Hvidkitlede læger, som regel af hankøn, 
talte om ’den dybe skedeorgasme’, et fabeldyr i stil 
med enhjørningen […] Så var det Hegelerne trådte 
frem som gode og kærlige elskovs-undervisere. Med 
øjne så store som tekopper læste vi om hin lille for-
skel, som tilmed var meget mindre end vi troede, og 
jeg kender mange, der med mig udbrød: Tænk, hvis 
den bog var kommet, da jeg var ung!”

De stakkels mennesker, der levede, før pornoen 
begyndte at vriste sig fri af censurens jerngreb, de 
vidste kun lidt om, hvordan de skulle fungere sek-
suelt! For seksualitet er ikke noget, mennesker bare 
har. Det er også noget, de skal lære.

Hegelerne henviste flere gange til den ameri-
kanske sexolog Alfred Kinsey (1894-1956), der i 1948 
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og 1953 havde sammenskrevet resultaterne af sine 
kliniske undersøgelser i bøgerne Sexual Behavior in 
the Human Male og Sexual Behavior in the Human 
Female – kendt som Kinsey-rapporten. I Danmark 
havde lægen Kirsten Auken (1913-1968) i 1953 slået 
sit navn fast med doktordisputatsen Undersøgelser 
over unge kvinders sexuelle adfærd. Tilsammen lag-
de disse værker en videnskabelig bund under snak 
om seksualitet, som man ikke tidligere havde haft, 
og videnskab stod dengang højt på troværdigheds-
skalaen. Både hos høj og lav.

Endelig udkom der et værk i den lettere ende, 
som også gav sit store bidrag til afskaffelsen af 
censuren. Jeg en kvinde var skrevet af Siv Holm 
(1926-1975). Det var en fortælling uden mange falbe-
lader om pigen Siv, der vokser op og kæmper med 
kærligheden. Men bogen var velskrevet, og først og 
fremmest var den direkte i tilgangen til sine emner, 
også de seksuelle, og var holdt i et frisprog, som ikke 
ellers var kendt i dansk litteratur. Siv Holm (som 
var et pseudonym for Agnethe Thomsen) brugte fx 
det frække ord kneppe. Meget overraskende blev 
hendes bog voldsomt populær og satte en lavine af 
tilsvarende bøger i gang. Alle forlag ville have del i 
succesen. Derfor kom serien af ”Jeg”-bøger, der alle 
var skrevet af en Holm, en anden serie hed ”Senge-
heste”, og en række af pornografiens ældre og nyere 
klassikere skulle absolut oversættes og udgives på 
dansk. 

Det herlige sammenbrud
Politiet havde med § 234 gode muligheder for at 
konfiskere materiale, før der var faldet afgørelse om 
anstødelighed. De blev da også søgt udnyttet. Men 
i forbindelse med censursager opstod der en heftig 
offentlig debat om det rimelige og rigtige i at opret-
holde og håndhæve forbuddet mod pornografi og 
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om, hvem der egentlig kunne bestemme, hvad der 
var pornografisk.

I det nye klima kom politi og domstole på hårdt 
arbejde. Arbejdsmæssigt, fordi mængden af udgivel-
ser steg dramatisk, og moralsk, fordi afgørelserne 
gang på gang blev betvivlet af stærke meningsdan-
nere blandt forlæggere, forfattere, journalister og til 
dels politikere. Det sled at blive angrebet så hårdt, 
og det sled at se, at beslaglæggelser og domfældelser 
tilsyneladende var uden betydning. Måske endda 
tværtimod.

Tydeligst kom de nye balancer i forholdet mel-
lem øvrighed og publikum til udtryk, da en over-
sættelse af bogen Fanny Hill – The Memoires of a 
 Woman of Pleasure (1748) blev udgivet i Danmark. 
Den meget populære bog blev domstolsprøvet i 
 årene 1963-65. Kort fortalt skete der det, at dag-
bladet Politiken i efteråret 1963 oplyste, at forlaget 
Thaning & Appel planlagde en dansk oversættelse 
af den gamle bog. Det ville ifølge Politiken være ulov-
ligt, fordi landsretten i 1957 havde kendt en engelsk-
sproget udgave af Fanny Hill utugtig. 

På baggrund af artiklen blev de to forlæggere 
Godfred Hartmann (1913-2001) og Niels Helweg 
Larsen (1911-2008) sigtet for overtrædelse af § 234. 
Byretten frifandt dem dog med den begrundelse, at 
Fanny Hill kunne have kultur- og litteraturhistorisk 
værdi, hvilket i så fald overtrumfede dens pornogra-
fiske kvaliteter. Ved frifindelsen blev det bemærket, 
at grænserne for det tilladelige var rykket siden 1957 
– og at retten i det hele taget var usikker på, hvordan 
man skulle fortolke § 234. Her var den på linje med 
et stigende antal kriminologer, psykologer og Rets-
lægerådet, der samtidig opgav sin lægevidenskabe-
ligt funderede modstand mod pornografi.

Anklagemyndigheden ankede byretsdommen 
til landsretten, som stadfæstede den, og videre til 
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Højesteret, som også stadfæstede den. En række af 
landets fremmeste forfattere havde været inddraget 
som litterære dommere, og andre prøvelser af litte-
rære værker havde været diskuteret igen. 

Undervejs i retssagen blev Fanny Hill solgt i over 
400.000 eksemplarer og fik øjeblikkeligt følgeskab 
af flere. Det er vanskeligt at spore alle litterære 
titler, endsige sætte tal på udbredelsen, men man 
kan i Dansk Bogfortegnelse se, at antallet af bogtitler 
med ord som sex, hor, liderlig og porno fra ikke at 
have eksisteret i 1966 steg til over 100 ved udgangen 
af 1968. Kriminologen Berl Kutchinsky (1935-1995) 
offentliggjorde i 1973 en graf over oplagsudviklin-
gen, som klart demonstrerede tendensen. Fra et 
lavpunkt i 1960 med cirka 10.000 eksemplarer af 
udgivne pornografiske bøger steg kurven stejlt frem 
til 1967, hvor det samlede oplag var 1.400.000. Her-
efter faldt den stejlt igen, og ved udgangen af 1969 
var den tæt på at være, hvor den begyndte.

Retssager mod den uønskede litteratur havde 
virket efter hensigten frem til 1960’erne. Den var 
blevet fjernet, og potentielle andre udgivere af-
skrækket eller holdt i ave. Nu så det ud til, at rets-
sagerne virkede decideret befordrende på salget af 
den omstridte litteratur. Det var naturligvis uhel-
digt for en øvrighed, som ønskede § 234 efterlevet. 
Men det førte til en politisk debat om ophævelse 
af forbuddet om tekstpornografi, hvor alle mulige 
argumenter om frisind og frihed fra formynderi på 
den ene side og opretholdelse af sædelighed på den 
anden blev aktiveret. 

I 1966 blev Straffelovrådet under formandskab 
af Folketingets Ombudsmand Stephan Hurwitz 
(1901-1981) bedt om at udarbejde en betænkning om 
§ 234’s fremtid. Betænkningen blev offentliggjort 
den 12. oktober 1966 og anbefalede, at de dele af lo-
ven, som havde at gøre med tekstpornografi, skulle 
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bortfalde. I første omgang som et eksperiment. 
Hovedbegrundelsen var, at lovens håndhævelse ikke 
kunne dæmme op for tekstpornografien, så derfor 
tjente den ikke et nyttigt formål. Sekundært fandt 
Straffelovrådet det ikke holdbart, at juridisk uddan-
nede dommere skulle vurdere moral.

Den socialdemokratiske justitsminister K. Axel 
Nielsen (1904-1994) fulgte op og fremsatte den 28. 
februar 1967 det lovforslag, som både fjernede stk. 
2 og 3 og de henvisninger, der i loven var til tekst-
pornografi. Det vigtigste argument var hensynet til 
retsplejen, dvs. til politi og domstoles muligheder 
for at passe deres arbejde med succes. Men der var 
også hensynet til ytrings- og læsefriheden samt til 
de manglende beviser for pornografiens skadelig-
hed. Loven blev vedtaget den 2. juni 1967 med 159 
stemmer for og kun 13 imod.

Så var der billedpornografien tilbage. I biogra-
ferne var der allerede dukket filmatiseringer af de 
vovede bøger op, fx Soyas Sytten og Siv Holms Jeg en 
kvinde (hhv. 1953-54 og 1965), men filmene vovede 
sjældent meget på billedsiden. Og så længe filmcen-
suren slog til, gav det ikke anledning til debat som 
ved litteraturen. 

Men billedpornografien fik sin egen sag, da det 
lille venstreorienterede tidsskrift Politisk Revy i 
efteråret 1966 udgav et temanummer om kærlighed 
og udstyrede det med en række fotos af et nøgent 
ungt par, der dyrkede sex. På et foto kunne man 
endda se noget så grænseoverskridende som man-
dens stive pik. Fotos af det mandlige kønsorgan 
var kun tilladt, hvis det blev vist i slap tilstand. Ved 
udgivelsen begærede politiet bladet beslaglagt, 
hvilket ikke blev efterkommet. Men der blev rejst 
tiltale mod redaktøren og fotografen, og sagen kørte 
gennem byret, landsret og Højesteret og endte med 
domfældelse i august. Og for øvrigt også af Ekstra 
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Bladets chefredaktør Victor Andreasen (1920-2000), 
fordi han havde gengivet et foto.

Undervejs i sagerne mod Politisk Revy stødte 
forskellige andre nye sager mod billedpornografi til 
og viste, at med tilladelsen af den litterære porno 
havde man skabt et nyt problem. Det blev så meget 
desto større af, at forløberne for 1970’ernes populæ-
re pornoblad nu så dagens lys. Først kom bladet Pet-
ting i 1966, så fulgte Week-end Sex i 1967. Politiet lå 
begravet i undersøgelser og gennemførte samtidig 
større razziaer og konfiskerede uhyrlige mængder 
af porno importeret fra Storbritannien. I Istedgade 
og andre steder i København og Aarhus dukkede 
sexklubber med samleje-liveshows op, flittigt be-
søgt af revolutionære ungdomsoprørere, som ville 
bekæmpe kapitalismen med nøgenhed og sex. Eks-
tra Bladet skrev om sex i et væk og viste topløse pi-
ger og ansatte Inge og Sten Hegeler som redaktører 
af en ny sexbrevkasse. Det var i det klima, at Knud 
Thestrup til sidst gav fortabt og stillede sit forslag 
om ophævelse af billedpornoen og dermed skaffede 
Danmark en verdensrekord, han gerne havde været 
foruden.

Anklager mod jøder
For nogle mennesker var porno under forbuddets 
tid noget, andre brugte som våben imod dem.

Om en beskrivelse eller billedlig fremstilling 
virker seksuelt ophidsende, er naturligvis en indivi-
duel sag, og derfor havde censuren altid et element 
af skøn. Men Morten Thing skriver i sin Pornogra-
fiens historie i Danmark fra 1999 om Herman Bangs 
litterære teknikker (i Haabløse Slægter), der netop 
sikrede en overbevisende gengivelse af den seksuel-
le oplevelses ophidselse. Måske spillede det ind på 
forbuddet, at Bang havde jødiske aner og var homo-
seksuel. Jøder blev i 1800-tallet betragtet med en 
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pæn del mistro, mens homoseksualitet havde været 
forbudt ved lov siden 1683 og var noget af det mest 
foragtede i det borgerlige samfund i slutningen af 
1800-tallet. Senere blev disse grupper knyttet sam-
men med påstande om, at de var aktive i pornobran-
chen. Her er nogle eksempler.

I 1931 udkom hæftet Den hvide Slavehandel, for-
fattet af en dr. Harris. Det var en af mange publika-
tioner med et ”oplysende indhold”, og derfor kunne 
det vise billeder af nøgne hvide kvinder uden at bli-
ve fanget i censuren. Den hvide Slavehandel behand-
lede et af tidens kildrende forskrækkelsesemner, 
som drejede sig om de formodede kidnapninger af 
og handel med hvide kvinder til bordeller, harem-
mer og anden utugt (hvor porno begrebsmæssigt 
hørte til) i landene uden for Vesteuropa, dvs. væk 
fra civilisationen. Agenterne bag den forargelige 
handel var især jøder, for som der stod på side 24, 
havde ”jøden” særlige evner som forretningsmand, 
var snu, beslutsom og profitorienteret. Han var også 
dygtig til at overtale andre, og han kunne ”antage en 
Maske af indsmigrende Venlighed for at besnære 
sine Ofre.” Dr. Harris opremsede navne på kendte 
hvide slavehandlere af jødisk herkomst og kunne 
samtidig oplyse, at fattige polske og rumænske jøder 
havde en skik med at sælge selv deres døtre.

Efter det nazistiske angreb på Tysklands jøder 
i det, der blev kendt som Krystalnatten, bragte Jyl-
lands-Posten den 15. november 1938 på sin forside 
en leder om begivenheden. Her kunne man læse, 
at der ganske vist fandtes mange gode og hæderlige 
jøder, men også ”paafaldende mange, som paa en 
lidet tiltalende Maade er blevet Forgrundsfigurer i 
Svindelaffærer og maaske ikke mindst i de uappe-
titlige Pornografi- og Fosterdrabsaffærer, som er 
forekommet i de senere Aar.” 

Jyllands-Posten vidste endda, at det stod langt 
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værre til i Tyskland og Østeuropa, hvor jødiske for-
retningshajer, pornografispekulanter og terrorister 
huserede. Det var godt nok en grim suppe af ubeha-
geligheder – hvor porno altså blot gled ind som et 
degraderende emne blandt flere i en argumentation 
for jøders kriminalitet.

Anklager mod bøsser
Mere målrettet ramte den såkaldte pornografi-
affære Danmarks mandlige homoseksuelle miljøer 
midt i 1950’erne. Homoseksualitet blev legaliseret i 
Danmark i 1930, men også senere mest forstået som 
en sygdom og trussel mod den sunde heteroseksu-
alitet. Det gjaldt ikke mindst i 1950’erne, hvor den 
kolde krigs paranoia var udbredt. ”Der er ved Ho-
moseksualitet ikke først og fremmest tale om Frem-
mede eller fjendtligt sindede, men om Mennesker, 
som kan være en Fare for deres Omgivelser og deres 
Land,” kunne man fx læse i Berlingske Aftenavis i 
maj 1951.

Først med 
legaliseringen af 
billedpornografien i 
1969 kunne seksuelle 
minoriteter detaljeret 
læse om og se billeder 
af seksuelle praksisser, 
der vedkom dem 
selv. Det gav de 
involverede en frihed, 
som vanskeligt kan 
undervurderes.
|| HomoAction nr. 4, 
1975
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Ikke desto mindre benyttede en gruppe modige 
sig efter besættelsestiden af deres ret og dannede 
landets første forening for homoseksuelle. De ville 
kæmpe for seksuel ligestilling. Foreningen blev 
kaldt Kredsen af 1948, snart omdøbt til Forbundet 
af 1948, og fik mødelokale, afholdt forskellige arran-
gementer og udgav fra 1949 medlemsbladet Vennen. 
Vennen kunne endda fra 1952 købes i løssalg i flere 
kiosker. Men Københavns politiinspektør fra 1949, 
Jens Jersild (1903-1978), havde blikket stift rettet 
mod byens homoseksuelle liv. Under hans ledelse 
blev hovedstadens bøssemiljø nøje overvåget og for-
fulgt, for Jersild bekendte sig til en internationalt 
udbredt ’forførelsesteori’, der gik ud på, at drenge og 
unge mænd kunne lære at blive homoseksuelle ved 
den rette, dvs. forkerte, prægning. Og som i alle an-
dre kredse gik nogle voksne bøsser til prostituerede, 
også unge prostituerede, og de unge prostituerede 
var jo altså af hankøn og kunne således ifølge forfø-
relsesteorien lære at blive homoseksuelle, og andre 
kunne lære at blive homoseksuelle af at se på bille-
der af nøgne mænd. Og hermed blev en indsats mod 
porno endnu mere interessant, end hvis den bare 
havde fremstillet sex mellem mænd og kvinder eller 
kun kvinder. Lesbisk homoseksualitet var ikke et 
emne, der tiltrak sig meget af øvrighedens opmærk-
somhed, idet den ikke blev anset for farlig.

Den 30. marts 1955 iværksatte politiet i Køben-
havn en razzia mod firmaer ejet af to af Forbundet 
af 1948’s stiftere, Axel Lundahl Madsen (1915-2011) 
og Eigil Eskildsen (1922-1995). Firmaerne havde 
specialiseret sig i salg af nøgenbilleder af mænd og 
drenge, og disse fotos fungerede som murbrækkere 
for det, der fulgte. Ifølge samtidens avisinterviews 
med politiet var billederne ikke ”groft utugtige”, 
dvs. der var tale om nøgenbilleder, der snarest fun-
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gerede som illustrationer til kontaktannoncer, og 
nøgenbilleder var ikke uden videre ulovlige. 

Et blad som Cocktail bragte hver måned mange 
billeder af nøgne kvinder, og midt under Ekstra 
Bladets fordømmende dækning af pornografiaffæ-
ren bragte samme blad annoncer for dansesteder 
med fotos af nøgne kvinder. Nogle modeller på de 
konfiskerede mandefotos var imidlertid kendt som 
prostituerede, hvilket skærpede sagens alvor. Da 
politiet fik fingre i et kundekartotek, kom det til 
afhøringer af op mod 1.500 og domfældelse af 300 
mænd for omgang med mindreårige, dvs. unge 
mænd under 18 år. Lundahl Madsen og Eskildsen 
fik fængselsdomme for erhvervsmæssig udbredelse 
af pornografi og spekulation i sanselighed, især for-
di kønsdelene var fremhævet på nogle fotos. Ifølge 
Social-Demokraten måtte de derfor ”anses egnet til 
at virke æggende i sanselig henseende på beskue-
ren.” 

Sagen fik megen presseomtale og blev et så hårdt 
slag mod homoseksualitet, at medlemstallet for 
Forbundet af 1948 faldt fra ca. 1.600 medlemmer 
til sølle 62. Det var voldsomt. Men det var i og for 
sig, hvad man kunne forvente set fra et retligt syns-
punkt, og det væsentlige i sagen var prostitution og 
omgang med mindreårige. Ikke porno.

Det specielle var ikke kun, at de påståede porno-
fotos tilsyneladende ikke var principielt forskellige 
fra tilladte nøgenbilleder med kvindelige modeller. 
Det var også, at der i aviserne var tendens til at gøre 
distribution og forbrug af porno til et væsenstræk 
hos homoseksuelle mænd. Når der var tale om por-
no for et heteroseksuelt (mandligt) publikum, var 
der ikke tilsvarende en opfattelse af, at sådan noget 
producerede heteroseksuelle (mænd) på grund af 
deres seksuelle observans. Men det kunne man tro, 
at homoseksuelle mænd gjorde, eller man kunne 
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tro, at homoseksuel porno blev produceret og distri-
bueret for at lokke nye generationer ud i homosek-
sualitetens dynd. 

Allerede året inden pornografiaffæren gennem-
førte Ekstra Bladet en ”kampagne imod børns ad-
gang til den pornografiske litteratur” og kunne kon-
statere, at ”homoseksuelle organer” af pornografisk 
karakter i stigende grad blev markedsført over for 
børn. Og da pornografiaffæren rullede, omtalte 
samme avis materialerne som ”de homoseksuelles”. 
Det er besynderligt, at når man talte om mandlig 
homoseksualitet i 1950’erne og de tidlige 1960’ere, 
anklagede man ofte bøsserne for at forgribe sig på 
piger, og der optrådte indimellem også anklager om, 
at de stod bag noget af den ’almindelige’ porno. Eks-
tra Bladet kunne i denne ånd den 1. december 1955 
– på forsiden – fortælle en gruelig historie om en 
artist fra Dyrehavsbakken, der lejede sin kone ud til 
bøsser som nøgen fotomodel, og klienterne ”fik lov 
til at betragte damen fra alle tænkelige synsvinkler 
og i alle mulige stillinger.”

Pornografiaffæren banede vejen for Borgerlig 
straffelovs § 225 stk. 4, der i 1961 gjorde det strafbart 
for homoseksuelle at dyrke sex med en partner un-
der 21 år, hvis der var penge eller gaver involveret. 
Det blev i mange år endnu vanskeligere at være, 
hvad politidirektør Jersild og konsorter kaldte 
”seksuelt afvigende” i Danmark – også efter at Den 
Grimme Lov, som det homoseksuelle miljø kaldte 
den, blev ophævet igen i 1965. 

Nye vinde blæste dog. I 1968 blev en af Vennens 
udgivere dømt for udbredelse af pornografi, men 
tre andre verserende sager blev opgivet, og så kom 
legaliseringen af pornoen. Nu blev øvrighedens 
muligheder for indblanding i folks seksuelle praksis 
væsentligt indskrænket.

Børnebogen Sådan 
får man et barn fra 
1971 chokerede i 
både ind- og udland 
med sine utilslørede 
billeder og tekster, og 
det gjorde den endnu 
ved genudgivelsen i 
2015. Bogen fortæller 
uden omsvøb, hvad 
sagen drejer sig 
om. God, instruktiv 
seksualoplysning er 
et af de goder, den frie 
porno gjorde mulig. 
|| Per Holm Knudsen: 
Sådan får man et barn
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Porno for 
alle

Så snart pornoen blev afkriminaliseret, så nye fo-
toblade for homoseksuelle mænd dagens lys. Titler 
som Coq, Homo Action og Pagan Male klingede ek-
sotisk udenlandske, men bladene var danske, for de 
frie produktionsforhold blev udnyttet af folk med 
sans for forretning. Nyt i bladene var fotoserier, der 
fortalte små historier om seksuelle forhold. Her 
spillede erektionen nu en hovedrolle, og i forlængel-
se af erektionen også ejakulationen, der på porno-
sprog hedder cumshot. Modellerne på fotografierne 
var aktive mænd, der gik efter det, de ville have. 
Fotografierne gik tillige tæt på alle kroppens detal-
jer og åbninger og skabte på den måde en ny, nær-
mest hyperrealistisk fotografisk æstetik. Det kunne 
Vennen ikke hamle op med. Bladet gik ind. Med det 
og andre bøsseblade fra 1960’erne forsvandt også 
endegyldigt en gammel, melankolsk, længselsfuld 
fotoæstetik, hvor unge mænd stod eller sad passivt 
med bortvendte ansigter.

En ny generation af bøsser kunne nu se fotos 
af mænd, som både vidste, hvad de ville have sek-
suelt, og hvordan de opnåede det. Det er vanskeligt 
at forestille sig, at det ikke skulle have en positiv 
betydning for en befolkningsgruppe, hvis seksuelle 
orientering så længe havde været så stigmatiseret. 
Hertil kom, at langt flere mandetyper og -aldre nu 
optrådte på fotos, og at et bredt spektrum af 
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(homo-)seksuelle praksisser blev vist, så læsernes 
horisont blev udvidet. Så lad gå, at bøssepornoen 
– som den øvrige nye pornos fortællinger – var sat 
på formel og altid begyndte, udviklede sig og endte 
på samme måde. Som historiker Peter Edelberg 
udtrykker det i Storbyen trækker, er drømmen om 
”overflod af sensualitet, tid og materielle goder” den 
pornografiske histories ”altid indfriede løfte, hvor 
læseren mastur batorisk intimt kan deltage.” Det er 
nærliggende at se et aktivistisk fænomen som Bøs-
sernes Befrielsesfront i sammenhæng med denne 
nye frihed. Men så bevæger vi os ind i en anden hi-
storie end den om pornoen.

For pornoens hovedspor var i 1970’erne he-
teroseksuelt, som det havde været både hidtil og 
efterfølgende. Det havde samme kendetegn som 
den specifikke bøsseporno: Der var forskellige men-
nesketyper, forskellige seksuelle situationer og for-
skellig brug af settings og udstyr, og det bevægede 
sig som bøssepornoen efter en bestemt formel. Men 
det var mere alsidigt, når det kom til magt. I mod-
sætning til bøssepornoen var der ikke altid et lige 
forhold mellem de optrædende, og der kunne være 
vold mod kvinder, tvang, sadisme, underkastelse 
og udnyttelse af børn. Det gjorde pornoens main-
stream åben for kritik, der rakte ud over den tradi-
tionelt konservativt og kristeligt funderede. Den sag 
bliver drøftet i kapitlet om anklager mod porno.

Alt dette var nærværende alle steder, i hvert fald 
i større byer. Specialiserede pornobutikker med 
filmkabiner og sexlegetøj poppede lynhurtigt op, 
men almindelige bladkiosker havde også pornobla-
de stående fremme. I 1980’erne fulgte benzintanke-
nes døgnkiosker i samme spor, nu suppleret med 
videostandere. Bestemmelserne om, at porno skulle 
være placeret, så mindreårige ikke kunne konfron-
teres med den, blev langtfra altid overholdt.
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Det frie pornomarkeds hardcore publikation-
er var i det første tiår domineret af Leo Madsens 
(1931-1979) Week-end Sex og – først og fremmest – 
brødrene Jens og Peter Theanders (hhv. 1944-2008 
og 1941-) produktioner. Alle tre havde lavet porno 
siden 1966-67 og udnyttede nu den fordel, det gav 
at bo i det første land, hvor man kunne udvide pro-
duktionen under frie forhold. Med firmaerne Rodox 
Trading, Color Climax Corporation og Candy Film 
blev brødrene Theander nogle af verdensmarkedets 
største pornoproducenter, som stod bag blade og 
super 8-smalfilm i alle genrer til både Danmark og 
det øvrige Europa. 

Hovedsporet var porno for et mandligt publi-
kum, hvilket betød heteroseksuel sex af frivillig 
karakter med par, lesbisk sex, gruppesex med kvin-
der, der både kunne betjene mænd og hinanden, 
eller onaniscener med kvinder. Den slags blev bragt 
i Theander-brødrenes flagskib, farvemagasinet på 
glittet papir Color Climax, og i de fleste filmproduk-
tioner, men hertil kom en eksplosiv forgrening i 
genrer, som fik sine egne brands. Det nævnte bøsse-
blad Homo Action var et af dem, men sadomasochis-
me (eller BDSM, som det kaldes i dag), børnesex, 
transsex, bondagesex, fetichsex, voldtægtssex, sex 
mellem mennesker og dyr og andre nicher kom til i 
deres egen ret eller uret. Men efterhånden som især 
svenske, tyske og amerikanske frie pornomarkeder 
kom i gang, blev konkurrencen hård.

I pornoens slipstrøm
Specialmagasiner som Homo Action menes at 
være udkommet i oplag på mellem 3.500 og 10.000 
eksemplarer om måneden, men hovedproduktio-
nerne var væsentligt bedre forretninger. Brødrene 
Theander skønnes at have solgt over 140 millioner 
maga siner, 9 millioner super 8-film og 1 million 
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VHS-videoer indtil 1980’ernes slutning. Alligevel 
var de kun en del af det nye pornomarked, og de var 
ikke den del, som blev benyttet mest. Nok så vigtig 
var udvikling en inden for andre kulturgrene.

Der var fx folkekomedien. Som tidligere omtalt 
udfordrede filmindustrien fra sin spæde begyndelse 
grænserne for, hvad der var tilladeligt med hensyn 
til sex og afklædthed, og de danske folkekomediers 
udvikling gik på dette område stærkt i 1960’erne i 
takt med pornografidebattens udvikling. Efter 1969 
kunne de danske filmselskaber principielt gøre, 
som de ville, og det udnyttede de til at vise nøgne 
kvinder. Efter kort tid kunne biografgængerne også 
se samlejescener og andet af samme skuffe i lystspil, 
som i alle andre henseender fulgte folkekomediens 
formler og havde folkekære mandlige skuespillere 
som Ole Søltoft (1941-1999), Karl Stegger (1913-1980), 
Arthur Jensen (1897-1981) og Poul Bundgaard (1922-
1998) i bærende roller. Dog med bukserne på hele 
vejen. Det nøgne havde man et lettere kavaleri af 
især kvinder til at udføre.

Udviklingen lader sig godt illustrere ved et hur-
tigt kig på Sengekant-serien og Stjernetegn-serien. 
Den 31. august 1970 havde Palladiums Mazurka på 
sengekanten premiere i landets biografer som en 
”forbudt for børn under 16 år”-film. Der var kvin-
delige afklædningsscener og et par samlejesimula-
tioner, hvilket kvalificerede filmen til at blive kaldt 
erotisk. Sådan var også nummer 2, 3, 4 og 5 i serien, 
men i nummer 6, Der må være en sengekant (1975), 
og i nummer 8, Sømænd på sengekanten (1976), var 
der lidt pikslik og kønsorganer i samlejesituationer 
med. Men da var serien allerede blevet overhalet af 
Stjernetegn-filmene fra konkurrenten Happy Film. 

Med næsten samme besætning i de bærende 
roller begyndte denne serie i 1973 med I Jomfruens 
tegn og sluttede fem film senere i 1978 med Agent 69 
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Jensen i Skyttens tegn. De begyndte med lidt mere 
eksplicit sex end Sengekant-filmene og sluttede 
med væsentlig mere. Og med stor succes. Alene 
Agent 69 Jensen i Skyttens tegn solgte 447.358 bio-
grafbilletter i Danmark (serien havde tillige et stort 
marked i Sverige og Vesttyskland) og blev dermed en 
af årtiets mest sete film. 

De to filmserier oplevede i 1980’erne en renæs-
sance som videofilm, og da de i 2005-06 udkom som 
box-set på dvd, solgte hver af dem over 100.000. 
Men de var udsat for hård konkurrence. Allerede i 
1972 havde Bordellet med adskillige pornografiske 
scener premiere, og film som Piger i trøjen fra 1975 
med Dirch Passer (1926-1980) i bukser og unge kvin-
der uden bluser udnyttede også nogle af de nye mu-
ligheder. Den entreprenante vesttysker Siggi Götz 
(1944-) producerede i 1973 Uden trusser i Tyrol med 
danske og svenske skuespillere og fulgte hurtigt op 
med Alpesex i Venusbjergene og Alpeglød i læderbuk-
ser. Og da den vesttyske pornografi i 1975 blev helt 
afkriminaliseret, blev det til mange efterfølgere syd 
for grænsen. Svenske, italienske og amerikanske 
film stødte til. For de italienskes vedkommende var 
der af og til tale om meget raffinerede film som fx 
Pier Paolo Pasolinis Tusind og en Nat (1974) og Salò 
eller de 120 dage i Sodoma (1975). For de amerikan-
ske film gjaldt det, at de var hardcore porno med 
relativt store budgetter og derfor simpelthen bedre 
lavet. Langt ned i halsen (Deep Throat) fra 1972 blev 
kort og godt den kendteste pornofilm nogensinde.

Fælles for de mange spillefilm med mere eller 
mindre udtalte pornografiske indslag i 1970’erne 
var, at de blev vist i landets helt almindelige bio-
grafer og dermed var blandet sammen med det 
traditionelle filmudbud med plakater og stills i 
udhængsskabe. Denne almindeliggørelse bidrog alt 
andet lige til at neutralisere den negative ladning, 
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pornoen var blevet spændt op med under den lange 
forbuds periode. En film med Kjeld fra Olsen Ban-
den – Poul Bundgaard – og dyrehandler Clausen fra 
Huset på Christianshavn – Paul Hagen (1920-2003) – 
kunne vel ikke være så slem?

En tilsvarende udvikling kan spores på 1970’er-
nes danske bladmarked, hvor selv pæne husmo-
derblade som Ude og Hjemme i en periode forsøgte 
sig med nøgne piger. Da Mogens E. Pedersen (1928-
2014) i 1970 blev chefredaktør for Se og Hør, fik han 
også fremmet det nøgne look her, og i kombination 
med pågående sladderjournalistik gjorde han det i 
et tiår til et af landets største ugeblade. Herostratisk 
berømt blev Se og Hør for at bringe fotos af rejse-
kongen Simon Spies i færd med at dyrke sex med 
unge kvinder til premieren på pornofilmen Bordel-
let i 1972 og for paparazzibilleder af en nøgen tidlige-
re førstedame i USA, Jacqueline Onassis (1929-1994), 
samme år.

Og så var der Ugens Rapport, dansk ugeblads-

”Studenternes 
sexkamp”. I 1970’erne 
skulle man helst være 
nøgen for at bevise sit 
frisind. Her kæmper 
aarhusianske studenter 
ved en fest i Stakladen 
mod kapitalismen, som 
ifølge deres talsmand 
ikke kan klare sig mod 
nøgne mennesker. 
|| Se og Hør nr. 37, 
15. september 1972/
Aller Media A/S (John 
Jørgensen)
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markeds sidste virkelig succesfulde nyskabelse fra 
1972, som allerede i sit første år nåede et oplagstal 
på over 150.000. Det havde fast et foto af en nøgen 
pige på forsiden og bestod af blandet stof i billeder 
og ord om sex, vold, krig, våben, motorer og andet 
stereotypt mandigt. Ugens Rapport og dets næ-
sten ens udseende konkurrent fra samme bladhus 
Ugebladet Express fik i 1982 følge af blade som Pige 
Special, der i endnu højere grad lagde sig op ad de 
klassiske pornoblade og ofte indeholdt en pornovi-
deo som bonus. Men i takt med videofilmenes frem-

Annoncen for Femina 
viser, at sex-og 
nøgenhedsbølgen 
skyllede så langt op, 
at den også nåede 
de traditionelle 
kvindeugeblade. 
Ude og Hjemme 
havde en overgang 
endda fast en nøgen 
kvinde på forsiden, 
og inde i bladet var 
der fotoillustrerede 
artikler om 
prostitutionens 
velsignelser.  
|| Ude og Hjemme nr. 1, 
4. januar 1973
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march i 1980’erne aftog interessen for porno i blade 
og biografer.

Litteraturen
Efter afkriminaliseringen af den litterære porno var 
det en almindelig opfattelse, at den slags litteratur 
var på voldsomt tilbagetog. Det var sikkert rigtigt, 
hvis man kun tænkte på romaner eller noveller med 
fremstillinger af seksuelle forhold som det centrale. 
Allerede med billedpornoen i anmarch blev balan-
cerne mellem sexfremstillinger i ord og billeder 
afgørende ændret til billedernes fordel. 

Til gengæld gled sexscener måske nu mere orga-
nisk ind i litteraturen og blev derfor ikke betragtet 
som pornografiske. Læs fx Slangen i brystet (1969) af 
Henrik Stangerup (1937-1998). Den handler om en 
dansk korrespondent i Paris, som går i opløsning, 
og det er denne opløsningsproces, læseren følger. 
Til den stakkels forpinte mands liv hører forskellige 
knald med liderlige kvinder, hvilket gennemgås næ-
sten pinagtigt pedantisk. Men ikke mere pedantisk 
end skildringerne i mange af bøgerne fra de foregå-
ende års pornobølge.

Sex i bogform kunne nu stadig godt vække forar-
gelse, i hvert fald når den rykkede ned i børnehøjde. 
Det kunne være tekster som denne:

”Hun rullede langsomt huden på hans pik frem 
og tilbage. Hun hade trukket hans bukser ned til 
knæene. Og da han tilsyneladende ikke ville gøre 
det samme ved hende, hade hun selv gjort det. Hun 
hade osse fået ham til at kæle sig på kussen. Pludse-
lig begyndte han at stønne. Sæden sprøjtede ud over 
hendes hånd og over hans mave.”

Den 13-årige hovedperson i Per Holm Knudsens 
(1945-) ungdomsbog Conni og bolighajen har travlt, 
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for hun skal over kun 117 sider med store bogstaver 
afsløre en socialdemokratisk bolighaj og have taget 
mål til et pessar og gå til studiekreds i en revolutio-
nær organisation og give sin ven praktisk seksual-
undervisning. Heldigvis klarer hun det hele. Hun 
må endda lære ham at slikke fisse, til hun får orgas-
me. Det kommer han nu hurtigt efter.

”Det var sørme dejligt,” sagde hun og kyssede 
ham. ”Jeg kan skide godt lide dig.”

Per Holm Knudsen repræsenterede en genera-
tion, der mente, at børnene skulle have ren, usenti-
mental besked i et jævnt og forståeligt sprog. Conni 
og bolighajen udkom i 1974, men da havde Knudsen 
allerede sikret sig berømmelse langt ud over landets 
grænser med billedbogen for de mindste Sådan får 
man et barn. Den går lige til sagen: ”Moren og faren 
kan godt lide hinanden. De kysser hinanden. Farens 
pik er blevet stor. Den stritter lige ud i luften. Moren 
og faren vil gerne have pikken ind i kussen. Det er 
nemlig dejligt.”

Samme tone præger Bent H. Claëssons opfølger 
til den seksualvejledende megasucces for unge 
dreng og pige, mand og kvinde, oplysningsbogen for 
mindre børn Elle-belle-bolle bogen fra 1973:

”Faren lægger sig på ryggen og moren sætter sig 
overskrævs på ham, idet hun putter hans pik op i 
kussen.

’Åh, det er skønt,’ hvisker faren. Moren nikker og 
bøjer sig ned og kysser ham, som du kan se det på 
billedet.

Derefter begynder moren at bevæge kroppen 
lidt op og ned og faren bevæger sig også på en så-
dan måde, at pikken glider frem og tilbage i kus-
sen. Når de bevæger sig på den måde, kilder det 
nemlig så dejligt i kussen og pikken.

Det kan næsten se ud som om de slås. 
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Men det gør de ikke. Det de gør kaldes at bolle eller 
at kneppe eller at have samleje.”

Fotoillustrationer viste, hvad der blev fortalt om. 
Børn og unge i 1970’erne behøvede ikke længere at 
gå i uvidenhed om forplantningens mysterier og 
glæder og teknikker. Voksne heller ikke. Alene i 
1969 udkom der ifølge Ekstra Bladet over 20 seksu-
alvejledninger, der anviste samlejevariationer og 
vejledte i onaniteknikker, og de udkom i oplag på op 
til 130.000. 

Netporno
1990’ernes porno stod i videobåndets tegn, senere 
herskede dvd’en i nogle år. For pornobladene var 
det en tid præget af dødskramper. Med introduk-
tionen af World Wide Web i 1993 udviklede bru-

Mandebladet Ugens 
Rapport solgte sig 
konsekvent på nøgne 
kvinder og lovning 
om sex. Typisk 
for 1970’erne tog 
redaktionen ikke 
bestemmelserne om 
seksuel lavalder tungt. 
|| Ugens Rapport nr. 22, 
28. maj 1977
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gen af internettet sig nemlig eksplosivt fra under 
200.000 til over 200 millioner brugere ved årtusind-
skiftet. I 2010 var tallet steget til 2 milliarder, i april 
2015 3,5 milliarder. I Danmark havde ca. halvdelen 
af alle husstande og stort set alle virksomheder en 
netopkobling i år 2000, i 2014 var det over 90 %. Por-
noen tog rejsen med lige fra begyndelsen. En marke-
tingdirektør fra den danske internetportal jubii.dk 
hævdede i år 2000, at ”omkring tre fjerdedele af alle 
bredbåndsløsninger i Danmark ene og alene købes 
på grund af porno, som er nettets drivkraft.” 

Den danske it-branches egen opgørelse over de 
mest populære søgeord på nettet i 2001 så sådan 
ud: 1. Sex. 2. Lolita. 3. Porno. 4. Gratis. 5. Billeder. 
6. Horoskop. 7. Rejser. 8. Dansk. 9. Download. 10. 
Animalsex. I 2016 var der ikke pornorelaterede ord 
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tilbage på den nu altdominerende Googles liste 
over de danske søgningers top-10, men til gengæld 
var en række pornosider så fast indarbejdede, at 
søgningerne foregik direkte til dem og dermed ikke 
blev registreret på listen over søgeord, men på listen 
over besøgte sites. Her landede pornosiderne porn-
hub.com og xhamster.com på top-20. 

Mønstret var internationalt, og markedet 
enormt. En kvalificeret vurdering i 2002 lød på, at 
omkring halvdelen af al internettrafik var relateret 
til sexsider. En Google-søgning på ”porn” gav i marts 
2017 2,07 milliarder resultater. ”Sex” gav 3,21 mil-
liarder. Ifølge Pornhub Insights så sidens brugere 
i 2015 i alt 87.849.731.608 videoer. Det svarer til 12 
videoer pr. menneske på kloden. I 2016 var tallet 
steget til 91.980.225.000 eller 12,5 videoer pr. men-
neske. Det kan man godt være bekendt at kalde big 
data. Forskellige videnskabelige undersøgelser af de 
internationale søgemønstre viser samstemmende 
– omend med variationer – at en meget stor del af 
alle netsøgninger i midten af 2010’erne var sexrela-
terede.

På pornhub.com lå i 2016 titusindvis af videoer 
af en varighed fra få sekunder til over to timer – og i 
mange genrer. Brugerne kunne søge i 80 forhånds-
valgte kategorier eller indtaste egne søgekombina-
tioner, eller de kunne vælge fotos eller live cams, 
chatte og finde sexpartnere i nabolaget. Når bruger-
ne var trætte af at være på siden, kunne de benytte 
sig af links til 14 andre pornosider, der enten bød 
på mere af det samme i lidt andre opsætninger eller 
havde et lidt mere specialiseret indhold. Det var 
så nemt. Naturligvis var det hele responsivt, så det 
både kunne ses på computer og smartphone.

Indholdsmæssigt var det overvejende porno 
spændende fra det heteroseksuelle samleje i for-
skellige stillinger til diverse køns- og antalskom-

Privathospitalet 
Nygarts busreklamer 
for plastikkirurgiske 
brystoperationer 
har i flere år været 
genstand for kritik. 
Kritikerne mener, at 
både visningen af nøgne 
bryster og løftet om 
kropslig forskønnelse 
er uheldige følger af 
den frie porno. || Kim 
Haugaard/Scanpix
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binationer, sadomasochistiske lege og bondage 
osv. af den slags, pornoen i forvejen havde budt på. 
Men det var netop kun overvejende, for dels bar 
det traditionelle udbud samtidig præg både af en 
opdateret æstetik og moderne kamerateknologi, 
dels havde forskellige landes eller kulturers porno-
traditioner nu klart inspireret hinanden i en helt 
anden grad, end man så før internettet. For et vest-
ligt blik sprang især inspirationen fra japansk por-
no i øjnene med sit input fra genrer som bukkake 
(mandegrupper, der oversprøjter kvinders ansigter 
med sæd), hentai (tegnet japansk sex) og japansk 
cosplay (udklædning). Indholdet var meget varieret 
på mainstream-pornosiderne, og herfra kunne man 
så bevæge sig videre ud i det klart subkulturelt præ-
gede. 

Porno på nettet er imidlertid mere end porno-
sider. Det er fx også blevet til sex-datingtjenester, 
hvor profilerne viser sig i afklædt, sexposerende 
tilstand, sociale netværk, hvor par eller grupper de-
ler videoer og billeder af egne aktiviteter, blogs med 
bestemte sex-dagsordener og sider helliget litterære 
pornofrembringelser og andet. På nettet kan man 
få lige præcis den porno, man ønsker, og man kan 
få den overalt på kloden. Ingen landes censurlovgiv-
ning kan blokere for alle de indgange til porno, der 
findes på nettet.

Nettets afledte effekter
Internettet skabte muligheder for tv-former som 
video on demand og pay per view på hoteller, og det 
udnyttede blandt mange andre den svenskbaserede 
Private Media Group flittigt til porno. Endnu større 
betydning for spredningen var nok det gennembrud 
for afklædt tv-sex, der kom med 2010’ernes nye se-
rieformater.

Første del af fantasyserien Game of Thrones 
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blev udsendt i 2011 og blev næsten omgående en af 
tv-historiens største seersucceser og ganske atypisk 
samtidig højt værdsat i det internationale kritiker-
korps. Som andre af sine samtidige serier leverede 
Game of Thrones en gennemarbejdet, kompleks 
fortælling med flere lag fortalt i et nyskabende fil-
misk sprog, og den var produceret på et budget, som 
tillod location-optagelser og kvalitetsbehandling i 
alle led. Det er ikke underligt, at ærespriser regnede 
ned over serien og mange af dens skuespillere. En 
af dem var endda den gamle kæmpe i international 
film, Max von Sydow (1929-). 

En god del af Game of Thrones-succesen skal 
tilskrives blandingen af eventyrlige elementer, 
uhæmmet vold og sex. I forhold til tidligere store 
tv-produktioner var sexscenerne dominerende og 
frimodige, og på rollelisten stod da også en række 
pornoskuespillere. Kendte man dem ikke, kunne 
man google sig frem til deres navne og følge dem 
i ucensurerede udfoldelser på pornosiderne, ofte 
endda i interiører, der kunne minde om seriens.

Game of Thrones føjede altså i mange henseen-
der noget ekstra til tv-serien. Det samme gjorde 
Westworld, hvis første sæson i 2016 fik endnu højere 
seertal end Game of Thrones (selskabet HBO stod 
bag begge). Sceneriet her er en slags futuristisk 
forlystelsespark, hvor man kan købe enhver type af 
forlystelser, og dem er sex naturligvis en af. Især en 
orgiescene i episode 5 blev meget omtalt.

Blog-, bog- og filmfænomenet Fifty Shades of 
Grey fortjener omtale for sin vej frem gennem for-
skellige medietyper og for sin udbredelse. Historien 
er enkel: En ung studine bliver kæreste med en 
smuk, rig mand, og mellem helikopterture og andet 
luksuriøst dyrker de to en masse sex, hvor han tvin-
ger og straffer, mens hun underkaster sig og tager 
imod. Det skildres omfattende og detaljeret. Forfat-

106258_FP_aw.indd   51 03/07/17   16:12

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



52

teren, E.L. James (1963-), skrev under pseudonym 
på en fanfiction-side for vampyrfilmene Twilight. 
Herfra trak hun historien over på sin egen hjemme-
side. Da ingen etablerede forlag ville udgive værket, 
blev det solgt som e-bog og print on demand. Heref-
ter gik det stærkt. Allerede i april 2012 samlede det 
britiske forlag Vintage Books succesen op i en fysisk 
bogudgave. I juni 2015 havde trilogien solgt 125 mil-
lioner eksemplarer. Da var den første filmatisering 
allerede ude. Den anden fulgte i 2016. Succesen 
medførte en ny opblomstring af erotisk litteratur i 
hele den vestlige verden. I Danmark udsendte flere 
etablerede forlag fra 2013 nyskrevne noveller af 
slagsen.

Vi ser i Fifty Shades of Grey et kunstprodukt med 
stærkt seksuelt indhold, som via nettets nye mulig-
heder slog igennem nærmest helt uden kommerciel 
hype. Vi ser også, at efterspørgslen på BDSM-porno 
eksisterede usvækket over 200 år efter sit gennem-
brud. Og vi ser, at køberne denne gang var kvinder. 
Det stemmer fint overens med undersøgelser, der 
viser, at kvinder i stigende grad efterspørger porno-
grafisk materiale, hvis det bare er udformet til dem.

Det er en interessant nyskabelse, at ’almindelige 
mennesker’ i internettets tid kan udforme og dele 
kunstprodukter. Med hensyn til porno sker det i så 
høj grad, at de kommercielle aktører er i vanskelig-
heder på grund af gratisternes konkurrence. Også 
på billed- og videosiden. Det kan nok fortjene at 
blive kaldt demokratisering.

Mainstreaming
Til den større udbredelse af pornoen i internettets 
tid hører sex i reklamer, livsstilsmagasiner og mu-
sikvideoer. Sex var mildt sagt til stede i 1970’ernes 
medier, og man kan nemt følge mønstret tilbage i 
tiden, helt ned i 1800-tallet.
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Men alligevel …
Volumen blev ganske enkelt væsentligt større 

efter årtusindskiftet, og der var sket et skifte i den 
måde, de pornografiske elementer nu blev bredt 
implementeret på. Enkelt sagt var der sket en bevæ-
gelse siden 1970’ernes demonstrative ”se, hvor er vi 
dristige og frie” til en mere organisk inkorporering 
af sexstoffet. Femina-artiklen ”Én kvinde. Ét år. 365 
orgasmer” fra juli 2016 er et godt eksempel. Den 
fortæller selvbiografisk om, hvordan enhver kvinde 
med lidt anstrengelse – tantramassage, fetichfester 
og onanikursus i New York – kan nå frem til at få 
orgasme hver dag og en fast kæreste ovenikøbet. El-
ler Woman fra november 2016, hvori man kan læse 
artiklen ”Sådan forvandler du … dit sexliv” med 
denne teaser: ”Da jeg opdagede, hvad Fifty Shades 

3.z på Christianshavns 
Gymnasium fejrer i 
2002, at de er blevet 
studenter. Fotoet 
med den alternative 
udnyttelse af den 
oppustelige sexdukke 
gav anledning til 
anklager om, at porno 
har gjort nutidens unge 
afstumpede i seksuel 
henseende. Man kan 
også mene, at de er 
dygtige til at håndtere 
nutidens kulturelle 
landskab.
|| Claus Bech 
Andersen/Scanpix
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of Grey gjorde ved mig (mit underliv), begyndte jeg 
at læse erotisk litteratur. Det har vækket et sovende 
sexbæst i mig – og jeg kan lide det!” Det var også 
først efter årtusindskiftet, at ægte pornostjerner 
(ikke Ole Søltoft-typerne med bukser på) for alvor 
kunne glide ind i celebritykulturens kredsløb med 
mulighed for at blive taget alvorligt som forfattere, 
forretningsfolk og stemmer i samfundsdebatten. 
Det skete med stærke personligheder som de dan-
ske pornokvinder Katja Kean (1968-) og Denice Klar-
skov (1986-) – på lige fod med rockere, erhvervsfolk, 
politikere og deltagere i realityshows.

I publikationen Unge, køn og pornografi i Norden 
(2006) kalder kønsforskerne Anette Dina Søren-
sen og Susanne V. Knudsen den nye situation for 
’mainstreaming’ – en tendens til, at pornoen bryder 
gennem tabumurene og sætter sig til rette i stuerne 
som et legitimt medlem af selskabet. Det er et godt 
udtryk. Det er de to kønsforskeres projekt at finde 
ud af, hvad pornoen gør ved børn og unge. Deres 
konklusioner er ikke entydige. De peger på, at unge 
på den ene side forstår skellet mellem virkelig heden 
og pornoens leg med seksualiteten, men på den 
anden side alligevel lader sig påvirke af pornoens 
normer om adfærd og udseende. Både for det gode 
og det mindre gode. En af jordens førende pornofor-
skere, australieren Brian McNair, har en lignende 
tilgang. Efter to årtiers pornostudier er han nået 
frem til, at pornoen er et gode for samfundet og den 
enkelte, men at man alligevel ikke uden videre kan 
sige, at porno som fænomen er en god eller skidt 
sag. Desværre har denne tilgang ikke været og er 
stadig ikke den typiske for dem, der interesserer sig 
for fænomenet i principiel forstand.

Rødstrømper 
demonstrerer imod 
julens forbrugerisme 
og profitmageri på 
Strøget i København 
i 1971. Deres brug 
af den skrævende 
papmachedukke havde 
næppe været lovlig i 
pornocensurens tid. 
Alligevel udgik den 
mest slagkraftige og 
vedvarende modstand 
mod pornoen kort tid 
efter fra feministisk 
hold. 
|| Lars Hansen/ritzau

106258_FP_aw.indd   54 03/07/17   16:12

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



55

Anklager
mod porno
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Det kvinde
politiske 
 opgør

Man tænker på det sted i Monty Pythons Life of 
Brian (1979), hvor skuespiller John Cleese (1939-) 
retorisk spørger sine medkumpaner, hvad romerne 
nogensinde har gjort af godt for Judæa. Ubekvemt 
for modstandsgruppen viser det sig, at det er slet 
ikke så lidt. Spurgte man på samme måde til den 
frie pornos velsignelser, kunne svarene også her 
falde ud til den gode side.

Den frie porno har leveret underholdning og 
morskab og seksuel inspiration til de mange.

Men ud over det? 
Ja, så har den tilladt mennesker at træffe flere 

beslutninger for sig selv på det vigtige område af 
menneskelivet, som sex jo er. Det kunne de ikke, 
dengang en censurinstans besluttede for dem. Den 
frie porno har muliggjort forståelige seksualvej-
ledninger i både tekst og billeder og dermed rustet 
børn og unge bedre til at leve godt med deres seksu-
alitet. Det kunne man ikke levere i forbuddets tid. 
Den har sat kunsten fri til at forholde sig omfatten-
de til alt på seksualitetens område, og den har gjort 
livet lettere for seksuelle minoriteter.

Men bortset fra det …
I to århundreder var bekæmpelse af pornografi 
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en del af kirkens kamp mod synd. Ved pornoens 
frigivelse havde de kirkelige kræfter mistet pusten 
i Danmark, selv om begivenheden var medvirkende 
til stiftelse af Kristeligt Folkeparti, der trods sin 
lidenhed spillede en vis rolle i Folketinget mellem 
1973 og 1994. Vigtigere for den fortsatte bekæmpelse 
af pornoen og alle dens gerninger og alt dens væsen 
blev feminismen, som i den vestlige verden fik et 
stærkt opsving i 1970’erne. 

I 1978 udkom bogen Dengang i 60’erne. Det var en 
bog med bidrag af en bred vifte af venstrefløjsakti-
vister, som nu forsøgte at gøre status over det dan-
ske ungdomsoprørs tiår. Hvad var opnået, hvad var 
tabt, hvad havde været vigtigt, og hvilke fejl var der 
begået? En af udgiverne var Bente Hansen (1940-), 
som havde været fremtrædende i tidsskriftet Po-
litisk Revy. I de tidligere 1970’ere blev hun som så 
mange andre venstreorienterede kvinder engageret 
i kvindebevægelsen. Fra det perspektiv så hun i sit 
eget bidrag til Dengang i 60’erne, ”Pornofrigivelse og 
kvindefrigørelse”, tilbage på det syn, hun og hendes 
meningsfæller i det foregående årti havde haft på 
seksualitet og porno. Politisk Revy havde selv spillet 
en rolle for den frie porno, i og med at bladet som 
det første uden for spekulantkredse havde bragt 
eksplicitte fotos af en samlejesituation og derfor 
været igennem en længere og opsigtsvækkende 
retssag. Men nu – i 1978 – mente Bente Hansen, at 
venstrefløjen havde været galt afmarcheret. Den 
havde krævet frigørelse af krop og seksualitet, men 
den havde ikke forstået, at en sådan frigørelse ikke 
var mulig uden kønnenes ligestilling. Og pornoen 
var efter Bente Hansens nye opfattelse en hovedsyn-
der i fastholdelse af uligheden – og kvindehadsk:

”Vi troede i tresserne, at det bare var nogle nye 
tanker, der skulle træde i stedet for nogle gamle, 
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men det viste sig senere, at det var ikke gjort med 
det. Lønnen, boligen, kroppen, ejendomsretten, 
privilegierne og alt det ømtålelige hænger sammen 
med den så stærkt opreklamerede seksualitet. Når 
pornoen kan leve af slavindemyten, så hænger det 
sammen med, at kvinder stadig har funktion som 
tjenestepiger både ude og hjemme. Det er muligt, at 
tidligere tider var tilfredse med et herre-tjenestepi-
ge-forhold omsat i erotik, men den går ikke i dag.”

Bente Hansen henviste til oplevelser, hun havde 
haft med porno-smalfilm, der leder tankerne hen 

Gengivelse af tyskeren 
Wilhelm Menzlers 
maleri To Veninder. 
Også i de gode gamle 
censurdage forsøgte 
bladudgivere og andre 
at presse sex ind, hvor 
de kunne. Billedet ser 
troskyldigt ud, men 
statuen i baggrunden 
forestiller to nøgne 
kvinder i omfavnelse 
og kys. Så bag den 
pæne overflade kan 
billedet læses som en 
fremstilling af lesbisk 
sex, en af pornoens 
store genrer. || Familie
Journalen nr. 23, 7. juni 
1896, forsiden
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på BDSM. Genren beskæftiger sig med handlinger, 
hvor de involverede påfører andre fysisk smerte 
eller selv er modtagere af smertefulde handlinger. 
Der er tale om en slags ’smertens vellyst’, som alle-
rede ser ud til at være på spil i middelalderlige be-
skrivelser af den kristeligt religiøse tugtelse. Befriet 
for sin religiøse garniture optræder den hos en af 
pornografiens fædre, filosoffen Jean-Jacques Rous-
seau, i hans erindringsbog Bekendelser fra 1782. 
Rousseau mindes her en barndomsepisode, hvor 
hans guvernante pryglede ham, hvilket han hæv-
der øgede hans kærlighed til hende: ”Thi jeg havde 
i smerten, ja, endog skammen, fundet en pirring, 
som havde efterladt sig mere trang end frygt for at 
modtage den på ny af den samme hånd.” Samme år 
påbegyndte Marquis de Sade (1740-1814) sin række 
af romaner, der knæsatte BDSM-genren og gjorde 
den så populær, at den siden har haft sit eget brede 
spor i pornoen.

Det er næppe rimeligt uden videre at anklage 
BDSM-porno for kvindehad. Der er jo tale om en leg, 
et rollespil, hvor underkastelse og smerte indgår 
som komponenter, og hvor både mænd og kvinder 
principielt kan indgå i rollen som henholdsvis 
smertevolder og smertemodtager. Det var musike-
ren Anne Linnets (1953-) pointe, da hun efter udgi-
velsen af albummet Marquis de Sade i 1983 udtalte 
til Ekstra Bladet, at anklager imod hende om legiti-
mering af voldtægt var forfejlede. For BDSM handle-
de om voldsom, men ligestillet sex, argumenterede 
hun: ”Masokisten er lige så stærk som sadisten i et 
rigtigt SM-forhold. De er jo afhængige af hinanden.” 

Forfatteren Maria Marcus (1926-2017) havde 
allerede da været ude med bekendelsesbogen Den 
frygtelige sandhed i 1974, hvori hun ikke blot fortal-
te om sin egen seksuelle vellyst ved at blive tilføjet 
smerte af mænd, men også hævdede, at en meget 
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stor del af alle kvinder havde det på samme måde. 
Dermed kom Marcus og Linnet på kant med tidens 
kvindebevægelse, der tenderede til at mene, at vold 
og tvang i porno altid var kvindeundertrykkende. 
Men BDSM kom aldrig ind i skabet igen, heller 
ikke i kvindebevægelsen, og det har kompliceret 
de feministiske analyser af pornoens væsen. Kvin-
demagasinet Woman oplyste på baggrund af en 
spørgeskemaundersøgelse med 2.500 besvarelser i 
februar 2017, at 62 % af kvinderne og 45 % af mænd-
ene svarede, at de tændte seksuelt på BDSM. 23 % 
af kvinderne skulle desuden have prøvet at udleve 
BDSM-fantasier.

I det lys kan man hævde, at BDSM-porno blot 
afspejler en helt normal seksuel lyst og en praksis, 
mange er bekendt med. Bog- og filmfænomenet 
Fifty Shades of Grey peger i samme retning.

Volden mod kvinder
Bente Hansen og hendes kampfæller var nu ikke 
uden videre blot galt afmarcheret. Kvinders rolle 
som smertemodtagere, ofte ufrivilligt, forekommer 
at være klart fremherskende i det overleverede æl-
dre BDSM-materiale, og nok så betydningsfuldt har 
tvang over for og vold mod kvinder været et yndet 
motiv i anden porno. Det var ikke mindst tilfældet 
i 1960’erne og 1970’erne. Da det 11. og sidste bind 
i Samlerens antologi af nordisk litteratur udkom i 
1975, var bidraget fra 1960’ernes litterære porno-
bølge ganske sigende en fortælling om en voldtægt. 
Den handler om den unge mand Aage, hvis kæreste 
ikke er så meget til spændende sex, og derfor slår og 
voldtager han hende en dag og opdager, hvor dejligt 
det er. Bagefter smider han hende ud. Hans liv og 
resten af romanen ligger nu åbne for nye seksuelle 
oplevelser. Fortælleteknisk er sympatien helt lagt 
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i Aages vægtskål, og han tildeles en slags ret til at 
voldtage kæresten.

Voldssporet løb ind over pornoens frigivelse. 
Det bragte fx den amerikanske undergrundsfilm 
fra 1968 Et sexdyr i lejr 7 frem til legale danske frem-
visninger i biografer, så danskerne kunne nyde fri-
heden til at se onde nazister torturere kønne unge 
kvinder uden tøj på. I det hele taget bød 1970’erne 
på en længere række sadistiske pornofilm, der ud-
spillede sig i diverse kz-lejre. Mest berygtet blev den 
amerikanske serie om Ilse – Hunulven fra SS: ”Byg-
get på dokumentariske fakta”.

Langt mere ordinært og hverdagsagtigt, og 
derfor måske mere en bekræftelse på den kritiske 
feministiske vinkels rigtighed, var tidens mange 
historier om det uproblematiske, måske også na-
turlige, i at voldtage kvinder. Sengekant-serien, 
Stjernetegn-serien og deres tyske pendanter kan 
bedst karakteriseres som fjollede, også med hen-
syn til sexscenerne, men de var ikke voldelige eller 
havde nogen klar brod vendt imod kvinder. Men 
en af de bærende kræfter i de to filmserier, Søren 
Strømberg (1944-2001), bar succesen med over i 
andre film af et andet tilsnit. To af de mere popu-
lære blev filmene Sådan gør de det og Sådan gør de 
det – også! fra henholdsvis 1972 og 1973. De bestod 
begge af et sammensurium af gamle og nye korte 
pornofilm bundet sammen af Søren Strømbergs 
kommentarer, og i de nye var voldtægt et gennemgå-
ende tema. I Sådan gør de det – med undertitlen En 
glad pornofestival – udspiller handlingen i episoden 
Værtshuset sig på et udskænkningssted, hvor fem 
mandlige gæster bliver enige om at voldtage ser-
vitricen. Det sker så tæt fulgt af kameraet, alt imens 
Strømberg fortæller, at her får hun, hvad hun har 
brug for. I episoden Blaffersken standser en mandlig 
bilist for en kvindelig blaffer. Han lokker hende til 
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at stikke hovedet ind gennem det åbne vindue ved 
førersædet og ruller derpå ruden op, så kvinden 
bliver spændt fast ved halsen, hvorefter han står 
ud og voldtager hende bagfra, mens hun sparker og 
skriger. Efter endt gerning ruller han ned igen og 
kører væk, mens kvinden segner om, og Strømberg 
leverer en munter salut. ”Porno fra mange lande i 
en ny fræk og festlig Pornofestival” lokkede plakat-
en til Sådan gør de det – også!”

En del af sexstoffet i Ugens Rapport handlede om 
lykkelige ludere, kvindelig underkastelse og vold-
tægt. Overskriften til et af de postuleret autentiske 
læserbidrag fra 1978 hedder: ”Han voldtog mig igen 
og igen – men jeg kunne li’ det …!”. Det er udformet 

Ugens Rapport bidrog i 
1970’erne ofte med stof, 
der beskrev voldtægt 
som en normal og 
acceptabel adfærd. 
Også på forsiden.
|| Ugens Rapport nr. 27, 
2. juli 1979
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som en ældre kvindes erindring om sin første sek-
suelle erfaring:

”Det var modbydeligt, men dejligt …
Han bevægede sit understel som en bedækkende 
orne, og jeg kunne ligefrem føle, hvordan min mod-
standskraft sivede ud af min skede.”

Stakkels heldige Grete når at blive voldtaget fem 
gange, inden Karl har fået nok og smider hende ud. 
Og hun kan li’ det! Midt i skammen. Det kan pigen, 
som Aage voldtager i Samlerens antologi af nordisk 
litteratur forresten også.

Sådan er kvinder nemlig.

Undertrykker eller samfundsspejl
Så selv om Informations chefredaktør i 1978, Bente 
Hansen, næppe læste Ugens Rapport, var hendes 
anklager mod pornoindustrien ikke uden dækning. 
De kunne dog ikke gælde al eller blot den over-
vejende del af pornoen, og pudsigt nok leverede 
hendes eget udsagn om, at pornoen kunne ”leve af 
slavindemyten”, fordi kvinder stadig havde ”funk-
tion som tjenestepiger både ude og hjemme”, også et 
argument for at lade være med at skyde på pornoen 
som den skyldige. For betragtet som underholdning 
og leg kan man hævde, at pornoen har det træk til 
fælles med den øvrige populærkultur, at den ikke er 
refleksiv, ikke forholder sig kritisk til sin samtid og 
ikke ønsker at lave om, men helt overvejende blot 
afspejler det omgivende samfund. Hvis samfundets 
kultur i dette perspektiv var – og er – mandsdomi-
neret, må det nødvendigvis afspejle sig i pornoen. 
Porno er i tidens løb blevet til i og formet af mands-
dominerede samfund, og derfor har kvindelige 
modeller været stærkt overrepræsenterede og over-
vejende været genstande for mænds blikke. Men i 
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det omfang samfundsnormer ændrer sig, kan det 
aflæses i pornoen. Popkultur både afspejler og for-
stærker sit publikums fremherskende normer, for 
den er til for at tilfredsstille det. Ikke modsige det.

Kriminologen Berl Kutchinsky mente i 1985, 
at porno med vold havde haft en faldende andel 
af markedet siden 1970, og han henviste uden kil-
deangivelse til estimater, der sagde, at 1-2 % af det 
samlede danske pornomarked indeholdt voldelig 
porno. Det er umuligt at efterprøve påstanden, og 
internettets eksponering af porno fra hele verden 
kan have forrykket procentdelen betragteligt – især 
fordi synet på kvinder og mænds relationer varie-
rer meget i forskellige lande og kulturer. Nu tidens 
problemer med den såkaldte hævnporno – oftest 
mænds deling af intime billeder af kvindelige be-
kendte uden samtykke – viser, at seksualitet også i 
Danmark stadig indeholder ulige magtstrukturer 
mellem kønnene.

En stærk strømning i både den internationale og 
den danske feminisme vil imidlertid ikke være enig 
i, at udviklingen i forholdet mellem kønnene har 
ændret eller nogensinde vil kunne ændre pornoens 
væsen. Mange feminister betragter pornoen som 
kvindeundertrykkelse og perverteret seksualitet, 
ligesom de gør den til hovedansvarlig for prosti-
tution. En af strømningens mest indflydelsesrige 
fortalere er den amerikanske juraprofessor Catha-
rine MacKinnon (1946-). I bogen Toward a Feminist 
Theory of the State fra 1989 betegner hun porno som 
”en form for tvangssex, en seksualpolitisk praksis og 
institution for ulighed mellem kønnene”, hvilket gør 
den til bidragyder for den ene halvdel af samfun-
dets vold og diskrimination (mændenes) mod den 
anden halvdel (kvinderne). 

Det er samme tankegang, Hanne Helth fra Dansk 
Kvindesamfund udtrykker i en artikel fra 2005. I en 

Briten Thomas 
Rowlandson (1756-1827) 
tegnede karikaturer 
af sine samtidige, 
satiriserede over de 
riges liv – og lavede 
porno. Haremmet er et 
af pornoens klassiske 
motiver, som også 
Rowlandson kastede 
sig over. 
|| Thomas Rowlandson
/ Historical Picture 
Archive/CORBIS/ Getty 
Images

106258_FP_aw.indd   64 03/07/17   16:12

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



65

polemik med dem, der mener, at porno skal forby-
des i det offentlige rum, men ikke i privaten, siger 
hun, at porno er ”billedliggørelse af prostitution. 
At porno- og prostitutionsindustrien er to sider af 
samme sag”, og at prostitutionskunder ”oplæres og 
opgejles ved hjælp af pornografi”. Skadevirkninger-
ne ved at deltage i pornoproduktion er de samme 
som skadevirkningerne ved prostitution, og kvin-
debilledet er det samme, hævder Hanne Helth. Hun 
tilslutter sig teorien om ’the male gaze’, der går ud 
på, at porno er konstrueret af mænd og har et sær-
ligt undertrykkende mandssyn på kvinder og sex. 
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Den modsiges både praktisk og teoretisk fra for-
skellig kvindelig side. Praktisk i form af kvindelige 
pornoproducenter, der hævder at lave porno desig-
net til kvinder. Teoretisk i form af undersøgelser af 
kvinders brug af porno. Med viden om, hvor mange 
kvinder der benytter sig alene af mainstreamsitet 
pornhub.com, vil det måske også være nødvendigt 
at inddrage teorier om falsk bevidsthed, hvis vi skal 
inkorporere alle disse brugere i et univers af under-
trykkelse.

Spørgsmålet om pornoens natur har siden 
1980’erne været genstand for store kontroverser i de 
feministiske miljøer overalt i verden, og synspunkt-
er med blik for pornoens forskelligartede udtryks-
former er blevet stærkere. Men kun de færreste 
feminister vil gå hele vejen og erklære pornoen i al 
dens vælde for positiv.

Eksotiske kvinder
Som alle populærkulturelle fænomener excellerer 
pornoen i stereotyper, dvs. forenklede fremstilling-
er, der taler til de opfattelser, publikum formodes at 
dele. Pornoen opstod i Europa og udviklede sig især 
i den tid, hvor race var de koloniserende europæ–
eres og deres efterkommeres fremherskende måde 
at forstå verdens folkeslag og deres indbyrdes rela-
tioner på. Det er derfor ikke mærkeligt, at der i por-
noens historie er blevet leget med fremherskende 
stereotyper om de ikkehvide etniciteters seksuelle 
kendetegn og præferencer.

Haremmet hører til blandt de ældste stereotyper 
og markerer samtidig meget illustrativt, hvor hår-
fin grænsedragningen mellem uacceptabel porno 
og acceptabel kunst i forbuddets tid kunne være. 
For haremmet er et af 1800-tallets store motiver 
inden for malerkunsten med berømte udøvere som 
Delacroix (1798-1863), Géròme (1824-1904) og Renoir 
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(1841-1919). 1800-tallet var kolonialismens tid, og i 
takt med at europæerne trængte ind i Nordafrika og 
Orienten, blev nogle undertvungne befolkningers 
skikke interessante. Det gjaldt ikke mindst det ori-
entalske kvindehus og i bredere forstand flerkoneri-
et. Oh, hvor det pirrede Vestens mænd.

Det ville Vestens mænd nu nok ikke selv sige. Til 
langt ind i 1900-tallet var det en alment accepteret 
påstand, at ’uciviliserede’ eller ’vilde’ folkeslag ikke 
kunne pirre civilisationens medlemmer. Derfor var 
der videre rammer for, hvordan man kunne beskri-
ve og afbilde de fremmedes kroppe og skikke, end 
der var i de fleste andre henseender. Så motiver 
med nøgne kvinder i haremmet kunne godt hænge 
offentligt til skue, og spændingsromaner kunne 
mere end strejfe denne spændende lokalitet. Hertil 
kom ’dokumentariske’ bogudgivelser om orien-
talernes efterspørgsel på hvide slavekvinder. Det 
var en populær salgsartikel, som fulgte med over i 
stumfilmen, da den kom på mode i begyndelsen af 
1900-tallet. I Danmark havde både Nordisk Film og 
konkurrenten Fotorama stor succes med film om 
den hvide slavehandel mellem 1907 og 1911.

Og naturligvis fulgte den egentlige porno trop 
på det eksotiske område. Allerede den store briti-
ske pornograf fra 1800-tallets begyndelse Thomas 
Rowlandson var på spil med haremsbilleder, og 
genren har holdt sig godt lige siden. I det danske 
pornografiske lystspil I skorpionens tegn fra 1977 
optræder sheiken af Opec. Han er en rigtig liderbuk 
med krumsabelsvingende livvagter. På pornhub.com 
ligger blandt flere hundrede nutidige og ældre ha-
remsvideoer den ni minutter lange, dokumentarisk 
prægede Harem House of Submissive Pleasure, som 
viser de gamle malerier og fotos blandet med nyere. 
Det kan man da kalde at vedstå sig sin arv.

Nært beslægtet med haremstemaet var det et-
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nografiske nøgenfoto. Fra begyndelsen af 1850’erne 
vandt fotografiet en plads hos de opdagelsesrejsen-
de, der ville dokumentere de fremmede folkeslags 
levevis. Det resulterede i flere hundredtusinder 
fotos, som for portrætfotografiernes vedkommende 
nødvendigvis måtte være opstillede, iscenesatte 
og instruerede – det vanskeligt håndterlige kame-
raudstyr og den lange eksponeringstid gjorde det 
til en nødvendighed. Det betød, at snarere end at 
dokumentere andres liv reproducerede de opdagel-
sesrejsende deres egne forestillinger. Og deres egne 
fantasier. Og da de var mænd, fantaserede de om 
nøgne kvinder. Derfor findes der i dag en meget stor 
mængde gamle fotos af ikkeeuropæiske kvinder kun 
iført smykker og hovedbeklædninger til at signalere, 
om de var egyptiske, arabiske, afrikanske, kinesiske 
eller caribiske. Mange af dem blev udgivet i viden-
skabelige eller populærvidenskabelige værker og 
vandt stor, helt legal udbredelse. Det gjaldt fx bil-
ledmaterialet i Carl Heinrich Stratz’ (1858-1924) Die 
Rassenschönheit des Weibes, der udkom første gang 
i 1901 og sidste gang i 1941 efter flere end 40 udgaver 
og på flere sprog. Der var stor offentlig interesse for 
videnskabens landvindinger i gamle dage.

I den populære ugepresse levede genren videre 
frem til pornoens frigivelse i de vestlige lande, enten 
som fotos eller som led i reportager fra udsendte 
’opdagelsesrejsende’, der typisk gik i de oprinde-
lige opdagelsesrejsendes fodspor og så at sige igen 
dokumenterede de indfødtes forunderlige skikke 
og kvindernes nøgenhed. I blade som Varieté, der 
i 1940’erne og 1950’erne konstant var i censurens 
søgelys, var der reportager som den her fra Tahiti. 
I ”Tænk, hvor jeg elskede på Tahiti” hedder det, at 
kærligheden ikke betragtes som ”synd, men som 
et behov. Familierne finder det helt i sin orden, at 
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deres døtre giver deres gunst, til hvem der tiltaler 
dem, og pigerne føler sig ofte tiltalt.”
 I forbudstiden levede mange af de samme etno-
grafiske fotos som ’franske postkort’. I Danmark 
døde det hele nærmest hen over natten, da billed-
pornoen endelig blev frigivet i sommeren 1969. 
Over for saftig sex kunne etnografisk oplysning ikke 
hamle op. Derimod flyttede mytologien om særligt 
sensuelle og seksuelt tilgængelige sydøst- og østasi-
atiske kvinder med ind i den nu legale porno, hvor 
den lige siden har været en stor subgenre.

Den virile sorte mand
En myte med udspring i de amerikanske sydstaters 
slaveholdersamfund har vist sig at holde helt ind i 
det 21. århundrede og har sat sig stærke spor i por-
nografien. Det er den myte, der drejer sig om sorte 
mænds særlige libido, synlig ved deres påstået store 
kønsorganer. Som vi så det med synet på ikkehvi-
de kvinder, spillede den akademiske racisme fra 
1800-tallets slutning en vigtig rolle i knæsætningen 
af mytologien. Her blev slaveholdernes skræk for 
den sorte mands liderlige hævn sat i tale med den 
tunge videnskabelighed baseret på kraniemåling-
er, antropologi og andet tænksomt, der gjorde 
udsagn troværdige i samtiden. Man kunne fx læse 
Baltimore-lægen William Lee Howards (1860-1918) 
artikel ”The Negro as a Distinct Ethnic Factor in 
Civilization” fra 1903 og lade sig belære om, at inte-
gration af sorte mænd i det amerikanske samfund 
var en umulighed inden for en uoverskuelig tid. For 
sorte mænd var ikke bare vildmænd, men havde en 
indbygget, utæmmelig trang til sex og til at voldtage 
hvide kvinder, og det skyldtes deres opførsel og de-
res kønsorganers ekstreme størrelse.

Vilde sorte mænds voldsomme og ukontrollable 
sexlyst blev et gennemgående tema i rejselitteratur-
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en, spændingslitteraturen og hvor der ellers kunne 
findes plads. Fordi det var noget, alle vidste! I kom-
munisten Hans Kirks (1898-1962) nøgleroman Mørke 
Magter fra 1940 om skumle overklassetyper er hel-
ten tilskuer til et orgie i en overklassevilla. Han er 
sammen med grosserer Winge, som får nok: ”Jeg er 
ikke sart, men skal vi ikke tage hjem og få os en rolig 
drink. Det her er jo et jungleorgie og ikke for hvide 
mænd.” Vild sex stammer med andre ord fra jung-
len, hvor de vilde bor.

Den sorte kæmpepik blev et hit i porno. Der er 
så mange eksempler herpå i det 20. århundredes 
pornografi. Da ordet blev frit, blev det monstrøse 
kæmpeorgan bramfrit slæbt ind i den pæne littera-
tur og mainstreampressens vittige sandheder. Her 
dykker jeg bare lige ned i kassen af parate erindring-
er.

I sidste bind af sit lovpriste værk En danmarks-
krønike 1945-72 kalder den friske journalist Paul 

”Jeg tror jeg tager min 
Frokost paa Sengen i 
Dag!”, siger kannibalen. 
Så morer vi os. For 
vi er bekendt med 
stereotyperne og ved 
derfor, at han også er 
en liderbasse. 
|| Povl Norholt, 
Hudibras nr. 5, 1944
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Hammerich (1927-1992) Københavns sexmarked 
efter 1969 for ”overudviklet” og kobler i sin oprems-
ning ordet til ”negroide Vietnam-desertører”, der 
”kunne tjene til livets ophold”.

I kriminalromanen En kvindesag fra 1991 af 
Flemming Jarlskov (1947-2014) er hovedpersonen i 
seng med en kvinde, som siger: 

”’Jeg fortæller dem, at du er to meter høj, og at du i 
virkeligheden er en liderlig og brutal neger, der hele 
tiden ligger på lur for at voldtage mig …!’ Men så 
blev hun lidt alvorligere. ’Nej, jeg tror faktisk ikke, 
at jeg fortæller ret meget om os … du behøver ikke at 
være bekymret …’”

Den samfundskritiske roman Vandets form af den 
italienske forfatter Andrea Camilleri (1925-) udkom 
på dansk i 2001. Her taler politikommissær Montal-
bano med en slyngel:

”Gegé? Hvordan går det, smukke? Undskyld jeg væk-
ker dig midt i din middagssøvn her ind under aften.”

”Dit elendige pikhoved!”
”Gegé, synes du, det er en måde at tale på til en 

repræsentant for myndighederne på, du, som burde 
ryste i bukserne, når du har med os at gøre? Apro-
pos pikhoved, er det sandt, at du gør det med en 
neger på fyrre?”

”Fyrre hvaffor noget?”
”Centimeter i rørlængde.”

I gratisavisen Urban den 19. september 2008 kun-
ne man på bagsiden more sig over komikerparret 
Wulffmorgenthalers liste over ”udsagn, der medfø-
rer pinlig tavshed”. Et af dem lyder: ”Der er jo ingen 
tvivl om, at negernes manglende intelligens fuldt 
ud opvejes af størrelsen på deres tissemænd.” Så 

106258_FP_aw.indd   71 03/07/17   16:12

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



72

sent som i april 2017 fandt BT’s chefredaktør, Jens 
Grund, en anledning til at brænde en negerpikvits 
af i sit blad. Han huskede den angiveligt fra sin 
barndom:

”To mænd stod på Lillebæltsbroen og tissede ned i 
vandet. Den ene var dansker, den anden neger – det 
hed de altså dengang. Så ville danskeren prale af sit 
udstyr og udbrød: ”Vandet er varmt i dag.” Negeren 
kiggede på ham og svarede kort: ”Og dybt.”

Kolonialismens og racismens dehumanisering af 
afrikanske sorte mænd har været mere gennemført 
end af nogen anden etnisk gruppe gennem udbred-
elsen af de sammenhængende myter om deres 
kriminelle væsen, voldelighed, voldtægtslyst og 
kæmpemæssige kønsorganer. Pornoen har spillet 
sin store rolle her.

Unge og gamle i pornoen
Unge kvinder har historisk spillet en hovedrolle i 
fremstillinger af seksuelle aktiviteter, legale eller ej. 
Den eneste væsentlige undtagelse er bøssepornoen, 
som af indlysende årsager er et eksklusivt mandligt 
foretagende, hvor så til gengæld unge mænd indta-
ger en fremskudt position. Men i heteroseksuelle, 
lesbiske (som i hele pornoens historie har været 
en stor genre) og gruppeseksuelle forhold har de 
kvindelige roller fortrinsvis været indtaget af unge. 
Det er ikke mærkeligt, for ungdom og fertilitet er 
fra naturens hånd sammenhængende størrelser, 
og i mandsdominerede samfund fra oldtid til nutid 
har unge kvinder været handelsvarer for magtfulde 
mænd. Porno har jo gennem tiderne overvejende 
været fremstillet af mænd til andre mænd.

Dyrkelse af ungdom har ikke været et afgrænset 
pornofænomen, men har nydt langt videre udbre-
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delse. Og i hvert fald i industrisamfundene har ung-
dom været fremstillet som den livsalder, der bedst 
legemliggjorde idealer som styrke, sundhed, frem-
drift og fremtidsdrømme, og det er sigende, at sær-
lige ungdomskulturer med egne samværsformer og 
egne forbrugsgenstande er blevet udviklet i denne 
tid. Pornoen har ikke stået uden for disse mønstre, 
men har taget farve af dem og udviklet sig med dem. 

Siden 1990’erne og populariseret i filmen Ame-
rican Pie fra 1999 har kategorien MILF – Mother I’d 
Like to Fuck – etableret sig på pornosiderne. Termen 
defineres af Dansk Sprognævn som en ”moden, 
seksuelt attraktiv kvinde”, og det er netop, hvad det 
drejer sig om: porno med kvinder, som har passeret 
den tidlige ungdom. Når de modne, seksuelt attrak-
tive kvinder er færdige med at være MILFs (eller 
yummy mummies og hot moms, som briterne og 
amerikanerne også betegner dem), når de kommer 
et stykke ind i 40’erne, kan de måske fortsætte de-
res pornokarrierer som cougars og siden som gran-
nies. For granny ser ud til at være en kategori under 
udvikling. Man kan efter smag vælge at se udvik-
lingen som et nyt skridt i udnyttelsen af kvindelig 
seksualitet eller som en mulighed for at forstå også 
ældre kvinder som seksuelle væsener. Det er dog 
brugen af de meget unge piger i pornoen, der også i 
den legale pornos tid har været i centrum.

Liderlige Lolita
I 1980 udkom på Borgens Forlag litteraten Lone 
Backes bog Liderlige Lolita med den lange akade-
miske undertitel Børnepornografi og prostitution. 
Om krop, køn og sexualitet som vare. Over 267 sider 
dokumenterede Backe grundigt det danske marked 
for børnepornografi, og det var stort. Der var blad-
titler som Advanced Young Sex, Children Love, Gol-
den Lolita, Incest, Lolita, Lolita Colour Special, Lo-
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lita’s Pissing, Lolita Special og Nymph Lover, og der 
var film med titlerne Incestuous Love, Daddy’s Own 
Girl, Preteen Virgin, Lolita Love, Little Ones in Love, 
Lustful Lolitas og den titel, bogen havde sit navn fra, 
Liderlige Lolita. 

Lone Backe havde lavet et grundigt studie. Hun 
havde lavet feltarbejde i biograferne under filmvis-
ningerne og talt med mænd blandt publikum, og 
hun havde omhyggeligt gennemgået både film og 
blade. Hendes vurdering var, at genren svælgede i 
dominans og vold. Der var mange godbidder:

”En uberørt, snæver og ubehåret barnekusse gør 
enhver mand liderlig og giver ham straks en ordent-
lig stivert. Kan du forestille dig, hvor svært det er at 
trænge ind i det stramme lille hul og føle, hvordan 
det bløde kød giver efter for din bankende pik … Det 
skal man simpelthen selv have prøvet for at kunne 
tale med om det.”

Journalister fra Ekstra Bladet og Danmarks Radio 
havde allerede i nogen tid haft deres søgelys på 
børnepornoen. Ved udgivelsen i februar 1980 ramte 
Liderlige Lolita et emne, der allerede var opmærk-
somhed på, og den gav stødet til den ændring af 
straffelovens § 235 om salg m.v. af børnepornografi, 
som blev vedtaget senere på foråret og trådte i kraft 
den 1. juli. Hidtil havde produktion af børneporno 
i Danmark været forbudt. Nu dækkede forbuddet 
også distribution med kommercielt sigte og ramte 
dermed det meste af den omfattende import af 
børneporno fra udlandet. Det fik den ironiske følge, 
at Liderlige Lolita blev politianmeldt og fjernet fra 
handlen. Efter yderligere 26 år og flere stramninger 
af loven om børnepornografi, så også ikkekom-
merciel distribution og enhver form for ejerskab af 
børnepornografi blev forbudt, blev bogen efter en 
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politianmeldelse også fjernet fra bibliotekshylderne 
og har siden ikke blot været en forbudt bog, men en 
af de allervanskeligst tilgængelige blandt forbudte 
bøger i Danmark. Den kan heller ikke udlånes til 
forskning. Det er en skam. Jeg læste den inden 2006 
og fandt, at den var et vigtigt bidrag til forståelsen 
af fænomenet børneporno. Heldigvis har krimino-
logen Beth Grothe Nielsen omfattende citater i sin 
Sagt og usagt. Om brug af børn til voksensex fra 2011.

Lolita-titlerne på de mange blade og film viste 
naturligvis tilbage til romanen Lolita (1955) af Vladi-
mir Nabokov (1899-1977). Den handler egentlig om 
en 40-årig mand, der gennem dominans og psykisk 
vold tvinger den mindreårige pige Lolita til sex, men 
den er helt til i dag blevet brugt som en slags bevis 
på eksistensen af en bestemt type mindreårig pige, 
der enten bevidst forfører voksne mænd eller i det 
mindste nyder at have sex med dem. Men myten er 
meget ældre. 

Den mindreårige, seksualiserede pige var en 
udbredt figur allerede i 1800-tallet, og som tilfældet 
var med racismens legitimering af stereotyper om 
forskellige etniciteters seksuelle særpræg, kunne 
visse typer videnskab også her gå ind og hjælpe i 
1900-tallets begyndelse. Igen kan vi tage fat i lægen 
Carl Heinrich Stratz, som vi stødte på i gennem-
gangen af de eksotiske kvinder i den historiske por-
no. Stratz udgav nemlig ikke blot værker om (nøgne) 
kvinders raceskønhed. Han udgav i 1903 også best-
selleren Der Körper des Kindes und seine Pflege, der 
var bekvemt fyldt med fotos af små- og teenagepi-
ger, ofte poserende i nøgen tilstand. Nogle få fotos af 
nøgne drenge var der dog også blevet plads til.

Udbredelsesmønsteret for porno med eller om 
mindreårige var det samme som i andre genrer. 
Under den acceptable videnskab eller kunst var der 
gråzonelaget, dvs. den type litteratur og billeder, 
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som censuren tolererede, eller som lå uden for dens 
radar uden dog at være anerkendt som værdifuld. 
Det kunne være ugebladet, og herfra kunne man 
nemt skridte videre over i den egentlige porno. I 
Drømmen om kærlighedens glæder (1972) taler forfat-
teren Erik Nørgaard (1929-2013) om blade og post-
kort, der udtrykker ”et kæleri omkring småpiger, 
som utvivlsomt røbede en udbredt erotisk dragning 
hos voksne mænd.” Tilsvarende ses det i magasinet 
Varietés reportage fra 1950 ”Tænk, hvor jeg elskede 
på Tahiti”, der fortalte om de elskovshungrende 
indfødte piger. Deres hunger var for udtalt til, at 
de kunne vente, står der at læse: ”Man kan ikke på 
hele øen finde en pige, som har nået tolvårsalderen, 
uden hun allerede har set ulven.”

Og i Familie-Journalen, udgivet af det pæne 
etablissement Aller, kunne man i nummer 11 1948 
læse Holger Boëtius’ novelle ”Gode gerninger”. Den 
handler om en højesteretssagfører, som bliver for-
ført af en purung pige. ”Jeg skal villigt indrømme, 
at det var vidunderligt at holde sådan et lille spædt 
pigelegeme i sine arme igen,” betror han dagen ef-
ter sin husholderske og fortsætter: ”Hun saa saa 
ren og uskyldig ud.” Men husholdersken ved bedre. 
Hun ved, at pigen har stjålet fra manden. At pigen 
beregnende har benyttet sin seksualitet mod den 
stakkels, modne, forsvarsløse rigmand.

Ved siden af den legale underholdningskultur 
med erotiske fantasier lå de forbudte fremstillinger. 
Det er påfaldende, hvor ofte kvinden i den porno-
grafiske litteratur gør sine første seksuelle erfaring-
er som barn. Sandsynligvis har der været en god del 
billedporno i omløb i hele fotoets historie. På grund 
af de internationale bestræbelser på at udrydde 
børnepornoen kan den ikke længere findes, uden 
at man handler kriminelt. Da Erik Nørgaard i 1989 
lavede sin lille bog Erotiske postkort, var det stadig 
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muligt. Han oplyser og demonstrerer her, at der var 
mange postkort i omløb, hvis motiver antydede ero-
tik mellem børn eller med børn. Og han viser, at der 
var pornografiske, strafbare kort, hvor især mindre-
årige piger, men til en vis grad også drenge, deltog i 
alle tænkelige sexaktiviteter. 

”Omfanget af disse kort var så enormt,” hævder 
han, ”at det absolut ikke var nogen nyhed, da børne-
sex kom op til overfladen efter pornoens frigivelse 
i Danmark i 1969.” Hvilket så egentlig er forkert ud-
trykt, idet børnesex allerede i over 100 år havde væ-
ret deroppe i overfladen. Og i 1970’erne og 1980’erne 
blev det ved med at være sådan også uden for de 
hardcore-lag, som Lone Backe afdækkede.

Ugens Rapport holdt sig ikke tilbage. Som da 
brevkasseredaktøren Mette Ejlersen i 1973 svarede 
på et (fiktivt?) brev fra en mand, der gerne ville vide, 
hvorfor han helst ville være sammen med 12-års-
piger: ”nogle fandens små, veldrejede skabninger”, 
som han skrev. Journalist og sexdebattør Ejlersen 
anbefalede manden at ”tage skridtet fuldt ud”, da 
pigerne efter hans udsagn jo faldt for ham ”som ofre 
for en feberbacille.”

Ugens Rapport rapporterede også fra den briti-
ske såkaldte kunstfotograf David Hamiltons (1933-
2016) værker, der fra sin første bog, Dreams of a 
Young Girl, fra 1971 til den sidste fra 2007, Erotic Ta-
les, viser nøgne pubertetspiger i meget erotiserede 
opstillinger. David Hamiltons værker og person er 
i dag internationalt meget omstridte i debatter om 
børneporno, men både hans fotobøger og såkaldt 
erotiske film er fortsat tilgængelige fra forskellige 
netsider og er heller ikke forbudte i Danmark. Men 
på sin karrieres højdepunkt i 1970’erne var Hamil-
ton ligefrem salonfähig i både respektable boghand-
ler i den vestlige verden og i den sleazy branche a la 
Ugens Rapport. Bladet kunne i 1977 citere Hamilton: 
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”Så snart en pige er stor nok til at blive forlovet, er 
hun for gammel …” Om han nu virkelig havde sagt 
det eller ej.

Sex med børn og unge
Det særlige problem med børneporno er, at der i 
forbindelse med fotos nødvendigvis må være brugt 
mindreårige modeller. Spørgsmålet om, hvornår 
man er mindreårig, har juridisk set været fastlagt 
forskelligt i tidens løb. Mellem 1866 og 1930 var den 
seksuelle lavalder for piger fastsat til 12 år, mens der 
ikke var en seksuel lavalder for drenge. Sandsynlig-
vis fordi sex med drenge blev sammenkædet med 
homoseksualitet, hvilket som omtalt var forbudt i 
samme tidsrum. I 1930 blev den seksuelle lavalder 
fastsat til 15 år for begge køn, hvis der var tale om 
heteroseksuelle forhold. For homoseksualitet (i 
praksis mandlig homoseksualitet) blev lavalderen 
derimod fastsat til 18 år. Aldersgrænserne gjaldt 
dog kun, hvis der var tale om sex mellem jævnald-
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rende. Hvis der var ældre involveret også, var der 
tale om forførelse, og så var lavalderen henholdsvis 
18 år for heteroseksuelle forhold og 21 år for homo-
seksuelle forhold. 

Først i 1976 blev der indført en seksuel lavalder 
på 15 år for begge køn uanset seksuel orientering, 
og den har været i kraft siden. Internationalt har 
nogenlunde samme aldersgrænser for seksuelle 
forhold været i brug lige så længe som i Danmark 
– bortset fra den meget væsentlige forskel, at homo-
seksualitet mange steder var forbudt i længere tid 
eller er det endnu.

Juridisk har der i flere generationer således 
været klare retningslinjer for aldersregulering af 
seksuelle forhold. Man kunne derfor have troet, at 
porno med børn under den seksuelle lavalder, dvs. 
børneporno, også ville være forbudt efter pornogra-
filovgivningens ophævelse i 1969. Når det ikke skete, 
hang det formelt set sammen med, at man skelnede 
mellem børneporno produceret i Danmark og bør-
neporno produceret uden for Danmark. Imidlertid 
var skellet vanskeligt at opretholde, og det var umo-
ralsk, hvis man ville bekæmpe børneporno. Det 
gjorde man jo altså ikke før end i 1980’erne, og heller 
ikke i dette årti var der almindelig enighed om at 
gøre det. Fx ytrede kriminologen Berl Kutchinsky 
og Information-journalisten Leif Blædel (1923-2013) 
sig til fordel for bevarelse af børnepornoen. Først-
nævnte for at holde pædofile fra at forgribe sig på 
børn, Blædel med henvisning til folks rettigheder til 
at sige, skrive og tænke, hvad de ville. I samme ånd 
stemte folketingsmedlemmer fra Socialistisk Folke-
parti, Venstresocialisterne og Fremskridtspartiet i 
foråret 1980 imod kriminaliseringen af børneporno.

Man kan – illegalt – finde masser af børnepor-
no på internettet, men slaget om børnepornoens 
legale status ser i dag ud til at være overstået, idet 

Den danske maler 
Gerda Wegener 
(1885-1940) er et godt 
eksempel på, hvor 
optaget man gennem 
tiden har været af unge 
kvinder og på, at lesbisk 
sex ofte er kvinders 
førsteprioritet i 
fremstillingerne. 
|| Gerda Wegener:  
To Piger, 1925/Morten 
Pors Fotografi
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der er international enighed om at bekæmpe den. 
Samtidig er pædofili i dagens vestlige samfund ble-
vet noget af det mest foragtede af alt, og pædofile 
mennesker rangerer velsagtens allernederst i sam-
fundets moralske hierarki. Paradoksalt nok doku-
menterer kriminologen Beth Grothe Nielsen i bogen 
Sagt og usagt fra 2011, at troen på, at store børn og 
unge (af hunkøn) bærer hovedansvaret for sex med 
voksne, stadig er udbredt. Journalisterne Anna 
Libak i Weekendavisen og Annegrethe Rasmussen 
i Information tildelte under debatten om pornofi-
ceringen af det offentlige rum i 2000-tallets første 
årti de unge piger både under og over den seksuelle 
lavalder en hovedrolle i pornoficeringen, fordi de 
angiveligt klædte sig på bestemte måder. Porno blev 
i denne udlægning et problem, hvor de unge piger 
var skurke, og de voksne mænd ofre. Man hører her 
et ekko af den udbredte anklage mod piger, der har 
været udsat for seksuelle overgreb, at de måske selv 
har været klædt eller opført sig ’for udfordrende’. 
Forestillingen om seksuelt opsøgende unge piger, 
der vikler voksne mænd ind i deres garn, var også 
gængs for 100 år siden, men nu i den legale pornos 
tid tildeles pornoen altså et medansvar.

Modsat lande som Norge, Sverige og Australien 
gælder forbuddet mod børneporno i Danmark kun 
produkter, hvori der er indgået børn af kød og blod 
til fremstillingen. Tegninger og animationer af børn 
i seksuelle situationer er fortsat tilladte. Det er et 
internationalt omstridt skel med både praktiske og 
etiske implikationer. Skal man gå efter at beskytte 
børn, eller skal man gå efter at ramme mennesker 
med en særlig seksuel drift?

Sexrobotten Roxxxy 
sammen med sin 
skaber, Douglas Hines, 
på sexmessen 2010. 
Roxxxy og andre 
dukker med interaktive 
komponenter er siden 
blevet forbedret, og 
sammen med andet 
højteknologisk legetøj 
forventes de at spille en 
stor rolle på fremtidens 
sexmarked. 
|| Ethan Miller/Getty 
Images
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Fremtiden
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Sexdukken

Mills lever sammen med Taffy. Han er glad for hen-
de og hjælper hende med det, hun ikke selv kan. 
Tage sit tøj af og på fx. Taffy er en RealDoll2, krop 
A-model med silikonehud og rustfrie stålled. Hun 
koster 7.149 dollars inklusive 500 dollars for bruger-
definerede fregner. Men så har hun også ”ultrareali-
stiske kønslæber”, ”elastiske læber” og en hængslet 
kæbe, ”der åbner og lukker meget realistisk.” Man 
kan vælge mange variationer af de enkelte krops-
dele, så RealDoll2 kan passes til efter den enkeltes 
smag. Inklusive vagina og halsåbning i forskellig 
størrelse. Af hensyn til hygiejnen er de udtagelige og 
nemme at rengøre. Det lover firmaet Abyss Creati-
ons på sin hjemmeside. 

Mills siger, at Taffy giver ham interessante sex-
oplevelser. Mills er 57 år, har været gift og skilt to 
gange og har en datter på 20 år. Han synes, at det 
med kvinder kan være vanskeligt, så Taffy er et godt 
alternativ.

Historien om Mills er hentet fra magasinet Men’s 
Health den 20. maj 2016. Måske er den fiktion, en 
vandrehistorie. Der er indholdsmæssige og sprogli-
ge elementer i den, som stemmer lovlig påfaldende 
overens med lignende historier i andre udgivelser. 
Abyss Creations er imidlertid et virkeligt firma, og 
der findes andre i USA, Kina og Japan. De laver alle 
dukker i legemsstørrelse til seksuel udfoldelse, både 
i kvinde- og mandeudgave. Hvis man ikke har så god 
plads derhjemme, kan man nøjes med en underlivs-
attrap eller et blowjob-hoved.
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Sexlegetøj
Sexlegetøj og sexhjælpemidler har en historie, der 
strækker sig lige så langt tilbage i tiden som afbild-
ningerne af sex. Måske endda længere. Det ældst 
kendte stykke sexlegetøj er en 28.000 år gammel, 
omhyggeligt poleret penisattrap af sten fundet i 
Ulm i Tyskland. Med sine 20 centimeter i længden 
og 3 centimeter i tværsnit er den nogenlunde i na-
turlig menneskelig størrelse, og det formodes, at 
den har været benyttet som magisk besværgelse og 
fertilitetsmiddel og måske tillige til seksuel tilfreds-
stillelse. Mange tilsvarende attrapper fra menneske-
hedens ældre civilisationer blev fremstillet af sten, 
træ, bronze, læder og kamellort, og deres brug er 
kendt fra historiske tekster og billeder. Ofte er disse 
gamle dildoer, som betegnelsen for penisattrapper 
til seksuel brug er i dag, ledsaget af buttplugs, dvs. 
mindre, cylindriske eller kegleformede genstande 
til at stimulere følelsen i anus. Helt fra den græske 
oldtid og til 1300-tallet eller længere frem endnu 
har også såkaldte priaper i Sydeuropa været op-
stillet til kvindelig afbenyttelse. Priaper har deres 
navn fra den græske lystgud Priapos, hvis kønslem 
er enormt. I dagbogen fra sin store Italiensrejse 
1833-34 noterede H.C. Andersen (1805-1875) med 
frydefuld gysen, hvordan han på museet i Napoli så 
”flere Priaper, som frugtsommelige Koner skal have 
sat sig paa.”

Men dildoer, buttplugs og andre lystmidler er 
kun en lille del af det historiske arsenal af seksuel-
le hjælpemidler. Det tæller også olier, afrodisiaka 
såsom særlige urteblandinger eller pulveriserede 
næsehornshorn (om de så virkelig hjælper eller ej), 
massageanordninger, piske og lænker. Selv sexduk-
ker optræder i det mindste i én oldtidskultur. For 
det er kendt, at den assyriske kong Assur-bel-kala 
(1073-1056 f.Kr.) lod opsætte skulpturer af nøgne 
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kvinder i rigets byer og militærforlægninger ”til 
almenhedens fornøjelse”, som der står på ryggen af 
en, der har overlevet tidens tand. Almenheden var 
eksklusivt mandlig, så der er ikke megen tvivl om 
hensigten med skulpturerne. Den fundne ser dog 
ikke ud til at have været udstyret med huller, som 
vore tiders oppustelige eller formstøbte sexdukker 
er.

Præventionsmidler kan regnes med til området 
for sexlegetøj, i og med at de muliggør samleje uden 
tanke for reproduktion, altså for fornøjelsens skyld. 
Sådan ræsonnerede øvrigheden også i Danmark i 
pornografilovgivningens tid, og derfor blev det efter 
kriminaliseringen af bordeldrift (1901) forbudt at re-
klamere for sexlegetøj inklusive præventionsmidler. 
Forbuddet varede helt frem til 1967. Det stod der-
med ved magt i en tid, hvor præventionsmidlerne 
blev flere og bedre, og hvor p-pillen blev introduce-
ret på det danske marked i 1966 og vendte op og ned 
på unge kvinders seksuelle muligheder.

Ikke desto mindre var sexlegetøj til stede også i 
det 19. og det 20. århundredes Danmark. Det samme 
var bricolage – særlig beklædning – og i 1960’erne 
blev markedet for det hele både mere forskelligartet 
og mere avanceret. Ekstra Bladet bragte umiddel-
bart efter pornoens afkriminalisering i 1969 annon-
cer for blandt andet elektriske dildoer og ”raffineret 
undertøj til hende og ham.”

I den forbudte porno havde sexlegetøj og brico-
lage været benyttet siden 1800-tallet. I den tilladte 
porno blev det omgående fremtrædende og let 
tilgængeligt, idet både postordremagasiner og por-
nobutikker førte et rigt udvalg. Det er en verden, 
der er vokset eksplosivt med den digitale revolu-
tion, hvor produkterne markedsføres bredt i aviser, 
tilbudsblade og netmagasiner. Man kan nu blandt 
meget andet spændende få monterbare ”intelli-
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gente” vibrationsanordninger til sine kønsorganer, 
som man selv eller en partner kan fjernstyre via en 
smartphone.

Ekstra Bladet lod den 20. januar 2017 to sexbutik-
indehavere – dildoekspert og dildopusher, beteg-
nede avisen dem – give deres bud på det forgangne 
års syv bedste nye gadgets. De var fulde af lovord om 
”onanirøret Blewit”, ”We-Vibe Sync til par”, ”Satisfy-
er ekstase” og de øvrige højteknologiske produkter 
i lækre og hygiejnevenlige materialer. Og så må vi 
naturligvis ikke glemme den taiwanesiske tandlæge 
Kuang-Yi Kus lovende Fellatio Modification Project, 

Verdens ældst kendte 
sexdukke er assyrisk 
og blev opstillet til 
mænds fornøjelse ca. 
1060 f.Kr. Sexlegetøj i 
det hele taget kan føres 
meget langt tilbage i 
menneskets historie og 
viser, at sex praktiseres 
kulturligt som alt 
andet, mennesker 
foretager sig. 
|| DEA PICTURE 
LIBRARY/De Agostini/
Getty Images
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beskrevet som ”en slags bideskinne eller ganebøjle 
med indbyggede stimulationsdutter, riller, og hvad 
har vi, der vil give manden ekstra nydelse, når han 
stikker sin penis i munden på en sexbøjlebærer.”

Kina er storproducent af sexdukker. De kinesi-
ske myndigheder har ellers på papiret en restriktiv 
politik over for netporno og prostitution, men er 
meget åbne over for sexlegetøj i næsten enhver af-
skygning. Det siger noget om pornoens komplekse 
væsen. At det fortolkes forskelligt, hvad der er por-
nografisk, og hvad der ikke er.

Virtual reality
Det først registrerede pornografiske computerspil 
udkom i 1981 til Apple II-computeren. Det hed Soft-
porn Adventure og var tekstbaseret. Der var således 
tale om en art litteratur, hvis udvikling var afhængig 
af spillerens tekstbaserede ordrer. I begyndelsen af 
1980’erne kom der en del af denne type spil i flere 
genrer. Ret hurtigt fik de stillbilleder, men princip-
pet var det samme.

Softporn Adventure solgte 25.000 kopier. Det 
lyder ikke af meget i dag, men svarede alligevel til  
25 % af de eksisterende Apple II-computere. Da det 
var plaget af piratkopiering, nåede det måske at bli-
ve installeret på halvdelen eller flere af de compu-
tere, kodningen rakte til. Det var en høj procentdel, 
som demonstrerede pornografiens potentiale til 
hjemmecomputeren. Det er derfor ikke underligt, 
at det lynhurtigt blev fulgt op af mange andre por-
nospil til alle de styresystemer, der var på markedet. 

Der findes ikke en samlet opgørelse over antallet 
eller udbredelsen af computerpornospil, hvilket 
også kompliceres af differentieringen mellem hard-
core, soft porn og andre varianter, som kendes fra 
alle andre medier. Consolproducenterne har des-
uden indført retningslinjer, som holder den mere 
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indlysende porno ude af spillene. Ikke desto mindre 
er pornocomputerspil en temmelig stor forretning 
med mange titler.

Computerspillets styrke over for bogen, foto-
bladet eller filmen er interaktiviteten, som inde-
bærer aktiv inddragelse i handlingen og ideelt set 
giver brugeren indflydelse på fortællingens udfald. 
Det er en udpræget entydig opfattelse i forsknin-
gen, at interaktivitet virker både intellektuelt og 
følelsesmæssigt stimulerende på de inddragede, så 
pornografiske computerspil må have en større ind-
flydelse på brugerne, end forbrug af pornofilm i et 
tilsvarende tidsspænd ville have. Hvordan ville det 
så ikke være, hvis stimulationen kunne udbredes til 
at ramme flere sanser end kun syn og hørelse eller 
måske endda overskride den rumlige adskillelse 
mellem spillerens verden og skærmens?

I årtier har forsøg været gjort med computertek-
nologier, der kan simulere virkelige lokaliteter eller 
bibringe personer en illusion af at være i og inter-
agere med et andet rum end det, de faktisk befinder 
sig i. Samlebetegnelsen er virtual reality (populært 
blot VR), altså en kunstig eller tilsyneladende eksi-
sterende virkelighed. 2016 blev af flere it-eksperter 
udråbt til at blive det store gennembrudsår for tek-
nologien, idet fx Google, Sony og Oculus lancerede 
relativt billige VR-briller. Der skete også noget på 
markedet, selv om teknologien heller ikke i 2016 
slog bredt igennem. Flere firmaer var trods alt leve-
ringsdygtige i temmelig mange pornografiske titler, 
i nogle tilfælde endda koblet til sexlegetøj, som vi-
brerede, klemte eller bevægede sig frem og tilbage 
synkront med den interaktive handling.

Et problem ved virtual reality er, hvordan man 
skal bevæge sig gennem det virtuelle rum, hvis si-
mulationen skal fungere. Et andet problem er, at en 
totaloplevelse strengt taget kræver, at der spændes 
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censorer fast over hele kroppen, hvilket gør det hele 
temmelig besværligt. Det er ulige nemmere at slå op 
i en bog eller tænde for computeren eller telefonen. 
Ikke desto mindre spås VR en stor fremtid inden for 
et bredt felt af professionel simulation til fx militær 
og kirurgisk træning. Og til porno. Enhver ny me-
dieteknologi siden fotografiet har kunnet udnyttes 
til porno, og VR synes at ligge lige for. Så kan man 
have sex med et hvilket som helst fantasivæsen eller 
med en simulation af en levende person – og i en 
hvilken som helst setting. Og man kan gøre alt fra at 
slå ihjel til at give og modtage de ømmeste kærtegn 
under akten.

Udstillingsvindue for 
en butik med sexlegetøj 
i Shanghai i 2016. I 
Kina er porno officielt 
forbudt, men sexlegetøj 
sælges åbenlyst og ofte 
på dyre indkøbsstrøg. 
|| Søren Hein 
Rasmussen
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Sexrobotten og fremtidens porno
Når man er træt af at dyrke VR-sex med et grønt 
monster på Mars, kan man søge trøst hos en sex-
robot. Sexrobotten er en sammensmeltning af sex-
dukken og den såkaldt intelligente robotteknologi, 
der i 2010’erne har været i rivende udvikling i Japan, 
Kina og USA. Så naturligvis er sexindustrien med 
her. På pornomessen AVN Adult Entertainment 
Expo i Las Vegas præsenterede opfinderen Douglas 
Hines i 2010 sexrobotten Roxxxy. Roxxxy var ikke 
nær så pæn som Abyss Creations’ RealDoll2, men 
Hines demonstrerede, hvordan hun kunne kom-
munikere med primitive sætninger, og han lovede, 
at hun også kunne berøre og føle berøringer og få 
orgasmer. Og så kunne hun indstilles på fem per-
sonligheder fra stille til livlig. Alt sammen til en pris 
på ca. 50.000 danske kroner.

Hines hævdede ved introduktionen af Roxxxy, 
at han allerede kendte til 4.000 personer, der ville 
købe tingesten. Ifølge The Guardian fra april 2017 
var det imidlertid ikke muligt at finde nogen, der 
havde købt et eksemplar. Firmaet bag Roxxxy driver 
hjemmesiden truecompanion.com. Det reklamerer 
for den opdaterede udgave RoxxxyGold og stiller en 
mandlig robot i udsigt inden længe, men det viser 
ikke varerne frem. I april 2017 demonstrerede Abyss 
Creations derimod sexrobotten Harmony, som be-
visligt havde nogle interaktive kvaliteter og for 4.999 
dollars kunne købes fra firmaets hjemmeside, og 
andre producenter stod på spring.

Forbeholdene over for autenticiteten af oplys-
ningerne om den mest avancerede porno og det 
mest avancerede sexlegetøj bør ikke afholde os fra 
at tro, at det vil blive til virkelighed, eller at tilsva-
rende eller endnu mere avancerede produkter vil 
blive det. De første skridt på vejen er allerede blevet 
betrådt, og vor historiske viden om menneskets 
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udnyttelse af teknologiske muligheder til seksuel 
fornøjelse gør det sandsynligt, at flere skridt også vil 
blive taget. Det vil ændre opfattelsen af, hvad porno 
er, idet de grafiske udtryk og sexlegetøjet i nogle 
tilfælde vil blive til noget helt nyt.

Fremtidsteknologier som interaktive genstande, 
virtual reality og robotter fører til nye problemstil-
linger, der ikke nødvendigvis har noget med sex og 
porno at gøre, men de vil også berøre disse områder. 
Nye moral- og etikdebatter vil opstå. Skal man fx 
tillade, at voksne har sex med virtuelle børn eller 
børnerobotter? Skal man forbyde lysten eller kun 
overgrebet? Diskussionen er allerede begyndt, idet 
forskellige lande har forskellige tilgange til porno-
grafiske fremstillinger, der involverer tegnede eller 
litterært beskrevne børn (dvs. hvor ingen virkelige 
børn har været involveret). Hvad skal man mene om 
bordeller befolket af mekaniske sexarbejdere? Her 
vil de moralske anfægtelser over trafficking og det 
ulige forhold mellem kunden og den ydende for-
svinde, men idealet om det monogame parforhold 
vil opleve nye udfordringer. Og hvad skal man mene 
om, at mennesker vil kunne få lige præcis den sex, 
de ønsker sig, med en stærkt menneskelignende 
maskine, der altid kan levere uden forbehold?

Fremtiden bliver et paradis for diskussions-
lystne moralister.Provokunstneren 

Jens Jørgen Thorsen 
(1932-2000) maler på en 
nøgen pige på verdens 
første sexmesse i 
K.B. Hallen i oktober 
1969. Sexmessen blev 
en stor succes og fik 
omtale over hele verden 
og virkede som en 
katapult for det store 
pornomarked, der 
netop var ved at folde 
sig ud. 
|| Per Helmer/Scanpix
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Frisindets
Danmark
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Da porno 
blev frisind

Den 21. oktober 1969 åbnede Danmarks og dermed 
verdens første sexmesse i K.B. Hallen i København. 
Den var planlagt til at vare til og med den 26. ok-
tober, men på grund af stor tilstrømning blev den 
forlænget med to dage og sluttede først den 28. ok-
tober. Da havde i alt 48.000 indløst billet til begiven-
heden, som bød på pornofilm, sexlegetøj, striptease 
og livesex.

Legaliseringen af porno, som gjorde det muligt 
at afholde messen, var blevet vedtaget mindre end 
et halvt år tidligere. Folketingets medlemmer havde 
ikke truffet beslutningen i nogen begejstret friheds-
rus. Snarere i en art træt resignation og med et håb 
om, at interessen for porno ville svinde ind, når den 
blev synlig. Da messen åbnede, var håbet sikkert 
bristet. At dømme efter modtagelsen i hovedparten 
af dagspressen var det dog ikke afløst af jubel over 
pornoen. Fra flere kristelige miljøer var der prote-
ster, og det var der igen uden for K.B. Hallen under 
messedagene, ligesom der efter sigende var bombe-
trusler mod messen. En mere diskret, men nok så 
virkningsfuld modstand kom fra Odense, Aalborg 
og Aarhus Kommuner. I løbet af november skulle 
sexmessen efter planen også være afviklet i disse 
byer, men det forhindrede de lokale myndigheder. 
Endelig nedlagde retten på Frederiksberg forbud 
mod visning af pornofilm på messen.
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Sexmessen ”Sex 69” var altså langtfra en almin-
deligt accepteret begivenhed. Alligevel rapportere-
de Ekstra Bladets Else Cortzen, at kun udenlandske 
gæster kunne forarges, for det danske publikum var 
vant til porno og fandt ikke, at det var noget særligt. 
Ca. 300 internationale pressefolk og fotografer var 
ophidsede, skrev Cortzen, men deres danske kolle-
ger ”gik smågrinende rundt i baggrunden eller ke-
dede sig åbenlyst.” Sådan var det danske frisind.

Den kanoniserede porno
Frisind forstået som fordomsfrihed og tolerant 
indstilling er et barn af den europæiske oplysnings-
tid i 1700-tallet og er et stykke fælles europæisk 
arvegods. Alligevel figurerer begrebet på den kanon 
over danske værdier, som Venstres kulturminister 
Bertel Haarder (1944-) tog initiativ til i 2015, og som 
blev offentliggjort i december 2016. Om frisindets 
særlige danskhed kan man – under et foto af en bar 
røv – på kanonens hjemmeside danmarkskanon.dk 
læse, at det blev knæsat af digterpræsten Grundtvig 
(1783-1872) i 1800-tallet og videreudviklet:

”Den kulturradikale tradition fra Georg Brandes 
til Klaus Rifbjerg hyldede specielt et frisind og en 
frigjorthed i forhold til traditionelle moralbegreber 
og til krop og seksualitet, som har haft stor indfly-
delse, idet mange i Danmark i dag har et forholdsvis 
afslappet syn på nøgenhed.

Frisindet i Danmark har givet plads til en tole-
rant tilgang til seksualmoral og familieforhold, til 
anderledes kollektive livsformer som fx Christiania 
og til fænomener som den frie pornografi.”

Porno optræder her i en forholdsvis kort oprems-
ning af fænomener, der altså fremhæves som ud-
tryk for en særligt dansk, positiv værdi. Det fine ved 
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det danske frisind er ifølge hjemmesiden, at man 
respekterer fænomener, andre går ind for, selv om 
man måske ikke selv gør. Derfor bør alle danskere 
bryste sig af den frie porno. Det gør naturligvis livet 
lidt svært for de mange grupper, som ønsker porno-
en forbudt eller væsentligt indskrænket.

Sange til frisindets pris fremføres i nutiden af 
repræsentanter for så godt som hele det politiske 
spektrum i Danmark, og porno spilles ofte ud som 
et trumfkort – nu som tidligere gerne i tætte om-
slyngninger med udsagn om seksualitet, køn og 
familie. Man kan forvisse sig om det ved at google 
ordet frisind og læse de beskrivende linjer under de 
enkelte opslag. Åbner man et af dem, fx Berlingske 
Tidendes ”Hvor er det danske frisind?” fra den 1. 
marts 2016, kan man læse, at de tre milepæle i fri-
sindets historie er ”pornoens frigørelse”, ”homoæg-
teskaber” og ”kvinders stemmeret” – i nævnte ræk-
kefølge. Men at det trues af flygtninge. Flygt ninge 
omtales i artiklen som nogle, der går med slør, så 
man må formode, at der sigtes til muslimer.

En typisk slagudveksling på frisind udspillede 
sig i Information i oktober 2009 og skal refereres 
her som et godt eksempel: Dansk Folkepartis Søren 
Espersen (1953-) fremhævede i artiklen ”Striden om 
det danske frisind” sit eget parti, som skulle være 
den gamle kulturradikale Poul Henningsens sande 
arvtager. ”Dansk Folkeparti står for frisind,” sagde 
Søren Espersen. ”Frisind, når det gælder om at tale 
og skrive frit – og danse rundt nøgen på Det Kongeli-
ge Teater, hvis man har lyst til det.” Søren Espersen 
fremhævede også, at hans parti modsat Socialdemo-
kratiet gik ind for købesex. Et forslag om at begræn-
se købesex kaldte Espersen forfærdeligt: ”Vi har i 
Danmark haft en lang periode båret af frisind, hvor 
vi blandt andet oplevede, at pornoen blev frigivet. 
Faktisk var vi pionerer i kampen for frisind. Nu er 
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man ved at dreje samfundet i en victoriansk retning, 
og det er ikke til at holde ud at tænke på.” 

Espersen udtrykte frygt for, at indskrænknin-
gerne i det danske frisind skyldtes, at der blev leflet 
for muslimer. På spørgsmålet om, hvorfor Dansk 
Folkeparti ikke støttede et forslag om homoseksuel-
les ret til adoption, forklarede Espersen, at her var 
der ikke tale om frisind, men om etik, og så kom det 
ikke sagen ved. Partifællen Peter Skaarup (1964-) 
fulgte op året efter ved at kræve bare bryster i en 
film, der var under udarbejdelse til den nys indførte 
indvandringsprøve. ”Bare bryster viser, at vi har et 
stærkt dansk frisind, og jeg tror faktisk, at det kan 
være med til at holde de værste ekstremister væk 
fra Danmark,” forklarede Skaarup.

Bertel Haarder har ved mange lejligheder slået 
et slag for det grundtvigske frisind og ilede på den 
konto fotografen Mathilde Grafström til undsæt-
ning, da hun i efteråret 2015 fik problemer med 
en udstilling på Nytorv i København. Hun havde 
fotograferet en række nøgne unge kvinder som en 
”hyldest til kvindekroppen og frisindet” og ønskede 
at udstille fotografierne på torvet i kæmpeformat. 
Politiet forbød imidlertid udstillingen med det 
argument, at billederne var blufærdighedskræn-
kende, og de kom først op den 25. juli 2016, efter at 
Grafström havde indvilget i at fjerne dem, der foku-
serede på kvindelige kønsdele. Hun nøjedes med at 
vise netop dem i mindre format i en kollage. 

Som kulturminister åbnede Bertel Haarder 
udstillingen med en tale om frisind. Til Jyllands- 
Posten udtalte han, at han som gammel 68’er – det 
måtte betyde en deltager i 1960’ernes ungdoms-
oprør, hvilket Haarder som udtalt borgerlig ikke 
var – var modstander af, hvad han kaldte kropslig 
snerpethed. ”En del af den er vendt tilbage. Noget 
af det er på grund af hensynet til muslimer,” sagde 
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han ifølge avisen. Kulturministeren havde dog selv 
tildækket sin blusel med et par bukser og dertil 
også en skjorte. I modsætning til en flok mere kon-
sekvente naturister, som i afklædt tilstand ytrede 
deres støtte til kunstneren.

Udstillingen var ikke kun kontroversiel på grund 
af politiets forbud: Mindst en af de fotograferede 
unge kvinder, Ida Sørensen, ønskede ikke at med-
virke. Hverken på de forstørrede fotos eller i den 
udgivne bog. ”Billederne går virkelig over min græn-
se. Det er virkelig ubehageligt. Jeg føler mig rigtig 
utilpas med, at min fisse hænger til offentligt skue. 
Det er ikke noget, jeg selv har valgt,” udtalte hun til 
Metroxpress. I protest overtegnede hun billedet af 
sig selv med tusch. Hvilket så fik Grafström til at 
anmelde hende for hærværk.

Billedet af Ida Sørensen er taget nedefra, så hen-
des blottede kønsorgan er helt centralt i motivet. I 

Fire muslimske kvinder 
på en bænk foran et af 
Mathilde Grafströms 
fotos på Kgs. Nytorv i 
København i 2016. 
|| Christian Lindgren/
Scanpix
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andre henseender ville de færreste nok tøve med at 
kalde det pornografisk. Grafströms projekt var at 
frigøre kvinder fra ubehag ved deres kroppe, men 
forløbet med udstillingen fik Information og netma-
gasinet kunsten.nu til at spørge, om man kan frigøre 
nogen mod deres vilje. Kunsten.nu svarede med et 
”nok nej”. Politikere fra fx Venstre mente tilsynela-
dende ja. Det gjorde de sammen med politikere fra 
Socialdemokratiet og Enhedslisten, som også støtte-
de udstillingen. Den socialdemokratiske Lars Aslan 
Rasmussen (1978-) mente, at Grafströms fotos var 
”rimelig uskyldige”, hvilket vel betød, at hans frisind 
dog havde en grænse. Bare ikke lige her. Enhedsli-
stens Allan Ahmad argumenterede med, at når pri-
vathospitalet Nygarts busreklamer for kosmetiske 
brystoperationer var tilladte – hvilket Enhedslisten 
ellers var imod – burde udstillingen også være det. 
Det er vanskeligt at være frisindet på seksualitetens 
vegne, når så mange dagsordener skal tilgodeses.

Det tvungne frisind
Eksemplerne her på brug af frisind ligner hinanden 
ved deres fremhævelse af holdningen til seksualitet 
og fremstillinger af seksuelle forhold og direkte 
eller implicit deres fremhævelse af porno. I frisind-
ets navn er der i 2010’erne blevet udkæmpet flere 
 kampe for at sikre kroppen, kønnet og nøgenheden 
den plads, dens fortalere kalder naturlig. Den na-
turlige krop – kulturpræget, som den dog er af det 
hyperkomplekse samfunds livsbetingelser, tilrettet, 
bøjet, piercet, tatoveret og fyldt med tungmetaller, 
kemikalier og mikroplast – har i visse, nøje afgræn-
sede sammenhænge skullet blottes, så frisindet 
ikke skal lide overlast. I hvert fald hvis kroppen er 
kvindelig.

En bemærkelsesværdig fællesnævner for udta-
lelserne om frisind er som nævnt postulatet om, at 
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de muslimske indvandrermiljøer udgør en trussel 
imod det. Derfor var der en vis logik i, at politikere 
i 2016 og 2017 angreb muslimske kvinder, som et 
par steder i landet gik til kønsopdelt svømning, dvs. 
svømning, hvor mænd ikke havde adgang. I Aarhus 
besluttede et stort byrådsflertal i 2017, at en gruppe 
kvinder i Gellerup ikke længere måtte benytte den 
offentlige svømmehal til kønsopdelt svømning. 
Det havde de ellers gjort i ti år. Initiativtager til for-
buddet var Venstre i Aarhus, som argumenterede 
for, at der med kønsopdelt svømning var tale om et 
misforstået hensyn: ”Børn og voksne skal lære, at 
det er fuldstændig naturligt at bade sammen uanset 
religiøs overbevisning.” 

På samme måde blev det diskuteret, hvad man 
skulle gøre ved børn og unge, som var kede af at gå 
i bad efter idræt, hvor andre kunne se dem nøgne. 
Allerede i 2012 modstillede Information og Kristeligt 
Dagblad i denne sammenhæng begreberne frisind 
og blufærdighed. At man ikke kan være frisindet, 
hvis man er (kropsligt) blufærdig. Information ind-
drog muslimer, og Kristeligt Dagblad amerikanere 
som eksempler på blufærdighedens kilder. Kriste-
ligt Dagblads interviewede amerikanske sandheds-
vidne var dog heldigvis nået så langt, at hun kunne 
bade sammen med sine nøgne basketballmedspil-
lere kun iført bh og trusser, og det skulle nok ”blive 
bedre”, lovede hun. Tematikken blev behandlet i 
medierne igen i 2014 og helt ind i 2017. 

Fælles for de omtalte artikler og mange andre 
var, at de gjorde den postulerede pornoficering af 
det offentlige rum til en årsag til den uacceptable 
blufærdighed. Typisk er artiklen ”Portræt af det nye 
kuld” i Gymnasieskolen 2013, hvor Jeppe Hald fra or-
ganisationen Sex og Samfund bliver refereret for at 
lægge skylden på sexscenerne i realityprogrammet 
Paradise Hotel og på den lette adgang til porno: ”Der 
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ser de noget, der er fordrejet og langt fra virkelig-
heden, men de opfatter det som virkeligheden. Det 
kommer for eksempel til udtryk ved, at Sexlinien 
for Unge får flere spørgsmål fra unge kvinder, der 
synes, deres kønslæber ser forkerte ud, og derfor vil 
have dem opereret mindre.” 

Porno optræder dermed på begge sider af lignin-
gen: Det gode frisind med accepten af porno som 
en hovedingrediens over for den udanske, socialt 
uacceptable blufærdighed med muslimer og porno 
som synderne.

Sådan talte og skrev man i Danmark om frisind, 
som man forstod som seksuel åbenhed beroende på 
særlige, gamle nationale traditioner. I et land, hvor 
homoseksualitet var forbudt indtil 1930 og levede på 
tålt ophold indtil 1970’erne. Hvor annoncering for 
prævention og litterære skildringer af menneskers 
forplantningsaktivitet var forbudt indtil 1967 og 
billedfremstillinger af samme indtil 1969.

Kønsforskeren Christian Groes (1974-) udtrykte 
det ganske præcist, da han i et interview til DR i 
januar 2017 om unges blufærdighed sagde, at tabu-
et om nøgenhed er et oldgammelt kulturtræk, og 
overskridelsen af det en stor og særlig bedrift, som 
måske kun hører en kort periode til i 1960’erne og 
1970’erne: 

”Det exceptionelle er jo, at vi kom ind i en periode, 
hvor man faktisk kunne være nøgne over for hinan-
den og accepterede det og måske ligefrem dyrkede 
det frisind, der var forbundet med en fælles nøgen-
hed.” 

Hvis den periode er ved at være slut igen, kan por-
noen måske endelig få lov at leve sit eget liv uden at 
skulle gøres ansvarlig for så meget andet end den 
fornøjelse, den giver.
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Videre læsning

Brusendorff, Ove og Poul Henningsen: Erotikkens historie. 
Bd. 1-3. Thaning & Appel 1961-62
Trods sin alder er bogen en fin indføring i den mere kunstne-
riske del af pornografien fra de gamle grækere til ca. 1960.

Edelberg, Peter: Storbyen trækker: homoseksualitet, pro-
stitution og pornografi i Danmark 1945-1976. Jurist- og 
Økonomforbundet 2012
Edelbergs bog behandler dybtgående det komplicerede for-
hold mellem seksualitet, porno og samfund. Især vedrørende 
årene 1945-1976, men der er gode tilbageblik til 1800-tallet.

McNair, Brian: Porno? Chic! How pornography changed 
the world and made it a better place. Routledge 2013
Bogen er et banebrydende opgør med de akademiske traditi-
oner for at behandle pornografi som et uheldigt sideskud på 
kulturens stamme. Den argumenterer for, at lande med den 
mest udviklede porno har den laveste rate af sexovergreb og 
de frieste seksuelle minoritetsgrupper.

Nørgaard, Erik: Jazz, Guldfeber og farlige Damer. Forlaget 
Fremad 1965 
Nørgaard er i sine mange bøger om porno let og vidende. Det 
er ikke videnskab, men tekst- og billedvalg er gode. 

Sørensen, Anette Dina og Susanne V. Knudsen: Unge, køn 
og pornografi i Norden – Slutrapport. Nordisk Ministerråd 
2006
Rapporten kortlægger pornovanerne blandt Nordens unge, 
som vanerne var i begyndelsen af 2000-tallet. Den diskuterer 
også pornoeksponeringens betydning for ungdommen.

Thing, Morten: Pornografiens historie i Danmark. 
 Aschehoug 1999
Gennemgår pornografiens danske udvikling i censurens tid.
Kildematerialet er politiets konfiskerede materiale.

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen.
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter og museer tager i 100 bøger  
a 100 sider fortiden under kærlig behandling 
og fortæller med vid, humor og kløgt om det, 
der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app, Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken, der bringer uddrag fra  
bøgerne.

Lyt med på Det Kongelige Bibliotek, og hør 
forfatterne diskutere.

Find info på 100.danmarkshistorier.dk
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Bagsiden:
Porno til alle.  
Et københavnsk 
skolebarn passerer 
en velassorteret 
pornobutik i 1970’erne. 
|| Åge Sørensen/
Scanpix

106258_FP_aw.indd   103 03/07/17   16:12

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



   

Aarhus Universitetsforlag

Søren Hein  
Rasmussen

Søren H
ein Rasm

ussen Fri porno – 1969

100 danmarkshistorier1969

100 danmarkshistorier
Måske praler vi ikke af at se porno. Men porno er verdens 
største kulturområde. Dens sprog og virkemidler påvirker 
kunst og litteratur, og porno har fundet vej til reklamer, 
tegneserier og ugeblade. Med frigivelsen af billedpornoen 
den 1. juli 1969 blev Danmark det første land i verden, hvor 
man kunne nyde bøger og film med seksuelle aktiviteter, 
når man fik lyst. Porno var nu ikke et nyt fænomen. 
Faktisk har der eksisteret porno i mange hundrede år. Men 
legaliseringen i 1969 og senere internettet sprængte alle 
dæmninger, og bølgerne gik højt. Endnu i dag diskuterer vi, 
om pornoen er frisind eller overgreb. 

Tag på tur i pornoens fortid, nutid og fremtid med Søren 
Hein Rasmussen, historiker i firmaet MegaNørd.

porno
Fri

A
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