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Lovforslag nr. L 89. Fremsat den 20. december 1979 af justitsministeren 

F o r s l a g  

til 

L o v  o m  æ n d r i n g  a f  b o r g e r l i g  s t r a f f e l o v  

(Pornografiske billeder af børn) 

§ 1 

I borgerlig straffelov, jfr. lovbekendtgørel- 
se nr. 411 af 17. august 1978, indsættes efter 
§ 234: 

»§ 235. Den, som erhvervsmæssigt sælger 
eller på anden måde udbreder eller med for- 
sæt hertil fremstiller eller skaffer sig utugtige 
fotografier af børn, straffes med bøde.« 

§ 2 

I lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgø- 
relse nr. 488 af 2. oktober 1978, som ændret 
senest ved lov nr. 260 af 8. juni 1979, affattes 
§ 721, stk. 1, nr. 1, således: 

)) I) Sager angående lovovertrædelser, for 
hvilke loven ikke, bortset fra gentagelsestil- 
fælde, hjemler anden straf end bøde eller 
hæfte, dog med undtagelse af de i straffelo- 
vens §§ 103, stk. 2, 148, 155, 1. pkt., 156, 157, 
160, 235, 267, stk. 1, 274, 296, stk. 2, og 304 
nævnte lovovertrædelser.« 

§ 3  

Loven træder i kraft den l. april 1980. 

§ 4  

Loven gælder ikke for Færøerne, men kan 
sættes i kraft for øerne ved kongelig anord- 
ning. 

Justitsmin. j.nr. L.A. 1979-20002-44 
111 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag). 
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B e m æ r k n i n g e r  til l ov fors lage t  

Almindelige bemærkninger 

1. Lovforslaget indebæret, at salg m. v. af bør- 
nepornografiske billeder forbydes. Spørgsmålet om 
gennemførelsen af et sådant forbud blev drøftet i 
folketinget i folketingsåret 1978-79 på grundlag af 
et forslag herom, fremsat af medlemmer af Kriste- 
ligt Folkeparti. Der henvises til FT. 1978-79 sp. 
5242, 7196-7206, A 2281. 

Kristeligt Folkepartis forslag blev ikke færdig- 
behandlet i folketingsåret 1978-79. I forbindelse 
med forslagets behandling i folketingets retsudvalg 
gav den daværende justitsminister imidlertid ud- 
tryk for, at justitsministeriet -  i samarbejde med 
straffelovrådet -  ville overveje udformningen af et 
forbud mod salg m. v. af børnepornografi. Lovfor- 
slaget indeholder resultatet af disse overvejelser. 

2. Siden slutningen af 1960'erne har udbredelse, 
produktion m. v. af pornografisk materiale været 
straffri. Det hidtidige forbud i straffelovens § 234 
mod den skriftlige pornografi blev ophævet ved 
lov nr. 248 af 9. juni 1967 (FT 1966-67, 2. samling, 
sp. 2025, 3371, 4881, 5254, A 2449, B 1413), mens 
forbudet mod pornografiske billeder og genstande 
blev ophævet ved lov nr. 224 af 4. juni 1969 (FT 
1968-69 sp. 2606, 3171, 7145, 7342, A 3049, B 
2035). Som en særlig beskyttelse af børn og unge 
opretholdtes dog i straffelovens § 234 et forbud 
mod at sælge utugtige billeder eller genstande til 
personer under 16 år. 

3. De ovennævnte ændringer af straffelovens § 
234 medførte, at også udbredelse af pornografiske 
billeder af børn eller af scener med deltagelse af 
børn blev straffri. Det samme gælder produktion 
af sådanne billeder på grundlag af negativmateria- 
le optaget af andre. 

Derimod medførte de pågældende lovændringer 
ikke ændringer i retstilstanden vedrørende optagel- 
se af børnepornografiske billeder. 

Optagelse af pornografiske billeder af børn vil 
efter omstændighederne kunne straffes efter straf- 
felovens § 232 om blufærdighedskrænkelse. Perso- 
ner under 15 år vil i almindelighed ikke gyldigt 
kunne give samtykke til blufærdighedskrænkelse 

med den virkning, at gerningsmanden ikke kan 
straffes. Dette gælder også, hvor den blufærdig- 
hedskrænkende handling over for barnet sker ved 
optagelse af pornografiske billeder. Endvidere vil 
anvendelse af børn og unge som modeller ved 
optagelse af pornografiske billeder formentlig efter 
omstændighederne kunne straffes efter straffelo- 
vens § 228. 

Hertil kommer, at den seksuelle handling, som 
optagelsen angår, i sig selv vil kunne være straf- 
bar, fordi det drejer sig om børn eller unge. Angår 
optagelsen f. eks. samleje med et barn under 15 år, 
vil der kunne straffes efter straffelovens § 222. Er 
der ikke tale om samleje, men om seksuelle hand- 
linger, som har en samlejelignende karakter, eller 
som i øvrigt må sidestilles med samleje, vil der 
kunne straffes efter § 224 eller § 225. Bestemmel- 
serne i §§ 222, 224 og 225 kræver, at gerningsman- 
den har handlet med forsæt i relation til den på- 
gældendes alder. Har gerningsmanden ikke haft 
kendskab til alderen, således at handlingen ikke 
kan tilregnes ham som forsætlig, vil der kunne 
straffes efter § 226, hvis han dog har handlet uagt- 
somt. De nævnte bestemmelser finder direkte an- 
vendelse på den voksne person, som under opta- 
gelsen har deltaget i den seksuelle handling med 
barnet. Andre personer, der har været impliceret i 
optagelsen, f. eks. som producent, instruktør eller 
fotograf, vil kunne straffes efter reglerne om med- 
virken. 

Selvom de gældende regler i straffeloven såle- 
des giver børn en vis beskyttelse mod at blive an- 
vendt som modeller ved optagelse af pornografiske 
billeder, kan et strafansvar dog i praksis være van- 
skeligt at gennemføre. Det vil være nødvendigt for 
anklagemyndigheden at finde frem til den person, 
som har optaget det pågældede billede. Ligeledes 
vil det i almindelighed være nødvendigt at frem- 
skaffe oplysninger om modellens identitet og alder 
og om de nærmere omstændigheder i forbindelse 
med optagelsen. 

I praksis vil tilvejebringelsen af disse oplysnin- 
ger ofte være forbundet med betydelige vanskelig- 
heder. Produktionen og distributionen af porno- 
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grafisk materiale, herunder pornografiske billeder 
af børn, foregår i flere led. Billederne kan være 
optaget og produceret i udlandet, eller produktio- 
nen kan være sket her i landet på grundlag af ne- 
gativmateriale, der er optaget i udlandet eller even- 
tuelt her i landet af personer uden nærmere for- 
bindelse med producenten. Det må herved tages i 
betragtning, at produktion af pornografiske bille- 
der af børn på grundlag af negativmateriale opta- 
get af andre ikke er strafbar efter de gældende 
regler, jfr. ovenfor. 

4. I Sverige har salg og udbredelse af børnepor- 
nografi ligesom i Danmark hidtil været tilladt. Der 
er imidlertid i foråret 1979 gennemført en ændring 
af den svenske straffelov (brottsbalken), således at 
der i Kap. 16, 10 a §, nu er indsat følgende be- 
stemmelse: 

»Den som skildrar barn i pornografisk bild 
med upsåt att bilden sprides eller som sprider så- 
dan bild av barn dömes, om inte gärningen med 
hänsyn till omständigheterna är forsvarlig, för 
barnpornografibrott till böter eller fängeise i högst 
sex månader.« 

Ændringen, der bygger på en betænkning fra 
yttrandefrihetsutredningen om »barnpornografi« 
(Ds Ju 1978:8), træder i kraft den 1. januar 1980. 

I Finland og Norge findes der generelle forbud 
mod udbredelse m. v. af pornografi. 

5. Justitsministeriet har indhentet en udtalelse 
fra straffelovrådet over et foreløbigt udkast til et 
lovforslag om forbud mod børnepornografi. Straf- 
felovrådets udtalelse af 10. oktober 1979 er optaget 
som bilag til det foreliggende lovforslag. Rådets 
udtalelse indeholder i afsnit 4 en udførlig gennem- 
gang af de synspunkter, som taler for og imod et 
forbud mod udbredelse af børnepornografi. Efter 
straffelovrådets opfattelse er der betydelig tvivl 
om, hvorledes man skal vurdere og afveje disse 
synspunkter. Rådet fremhæver, at det synspunkt, 
som kan begrunde et forbud mod børnepornografi, 
er hensynet til at beskytte børn mod at blive benyt- 
tet til optagelser, som i sig selv udgør strafbare 
forhold. Uanset den nævnte tvivl vil rådet ikke 
afvise, at det kan være berettiget at lægge hoved- 

vægten på dette hensyn, og man finder derfor ikke 
grundlag for at udtale sig imod en forbudsregel. 

Justitsministeriet er enig i, at vurderingen af 
virkningerne af et forbud mod børnepornografi er 
forbundet med en vis usikkerhed. Samtidig er det 
justitsministeriets opfattelse, at der må lægges 
overvejende vægt på hensynet til at beskytte børn 
mod strafbare misbrug i forbindelse med optagelse 
af pornografiske billeder. Justitsministeriet finder 
det derfor rigtigst, at udbredelsen af pornografiske 
billeder af børn forbydes. 

6. Der er indhentet udtalelser over et foreløbigt 
udkast til lovforslaget fra præsidenterne for østre 
og vestre landsret, Københavns byret og retterne i 
Århus, Odense og Aalborg, fra kulturministeriet, 
den danske dommerforening, rigsadvokaten, rigs- 
politichefen, politidirektøren i København, fore- 
ningen af politimestre i Danmark, dommerfuld- 
mægtigforeningen, politifuldmægtigforeningen og 
advokatrådet. 

De indkomne høringssvar har været forelagt 
straffelovrådet. Svarene er refereret i afsnit 2 i 
straffelovrådets udtalelse. 

7. Lovforslaget vil ikke medføre administrative 
eller økonomiske konsekvenser for det offentlige. 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

Til § 1 

Straffebestemmelsen er udformet i overenstem- 
melse med straffelovrådets udtalelse. Der henvises 
til udtalelsens afsnit 5. 

Til § 2 

Den foreslåede bestemmelse indebærer, at sager 
om overtrædelse af den foreslåede § 235 i straffe- 
loven bliver statsadvokatsager. Der skal således 
medvirke domsmænd ved pådømmelsen, ligesom 
der altid skal beskikkes forsvarer for den tiltalte. 
Endvidere vil der efter reglerne i retsplejelovens 
kapitel 73 være mulighed for at foretage ransag- 
ning også hos en ikke sigtet, jfr. § 795. 
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Bilag 

STRAFFELOVRÅDET 
Den 10. oktober 1979 

U d t a l e l s e  

o m  

f o r b u d  m o d  p o r n o g r a f i s k e  b i l l e d e r  a f  b ø r n  

1. Indledning 
Ved skrivelse af 4. september 1979 har ju- 

stitsministeriet anmodet straffelovrådet om 
en udtalelse om et af justitsministeriet udar-, 
bejdet udkast til en bestemmelse i straffelo- 
ven om forbud mod udbredelse m. v. af por- 
nografiske billeder af børn. Under hensyn til, 
at et lovforslag agtedes fremsat i folketings- 
samlingen 1979-80, blev der i skrivelsen an- 
modet om, at rådets udtalelse må foreligge 
senest den 10. oktober 1979. 

Bestemmelsen i justitsministeriets lovud- 
kast har følgende ordlyd: 

»§ 235. Den, som offentliggør, sælger el- 
ler på anden måde udbreder eller i sådan 
hensigt fremstiller eller skaffer sig utugtige 
billeder af børn, straffes med bøde (hæfte 
eller fængsel indtil 6 måneder).« 

Forud for forelæggelsen for straffelovrådet 
har justitsministeriets lovudkast været ud- 
sendt til høring hos en række myndigheder 
og organisationer. De afgivne udtalelser er af 
justitsministeriet fremsendt til straffelovrådet. 
En oversigt over udtalelserne er givet neden- 
for under 2. 

Straffelovrådet har ved afgivelsen af den- 
ne udtalelse haft følgende sammensætning: 
professor, dr. jur. Knud Waaben (formand), 
advokat Jørgen Bang, direktør for kriminal- 
forsorgen H. H. Brydensholt, retspræsident 
Kurt Haulrig, rigsadvokat Per Lindegaard og 
kontorchef i justitsministeriet Michael Lunn, 
der tillige varetager ledelsen af rådets sekre- 
tariat. 

Hvervet som sekretær for rådet er vareta- 
get af fuldmægtig i justitsministeriet Michael 
Elmer. 

2. Svarene på justitsministeriets høring over 
lovudkastet 

Der er indhentet udtalelser over justitsmi- 
nisteriets lovudkast fra præsidenterne for 
østre landsret, vestre landsret, Københavns 
byret, Århus by- og herredsret, Aalborg by- 
og herredsret og Odense by- og herredsret, 
ministeriet for kulturelle anliggender, Den 
danske Dommerforening, rigsadvokaten (der 
har hørt statsadvokaterne), rigspolitichefen, 
politidirektøren i København, Foreningen af 
politimestre i Danmark, dommerfuldmægtig- 
foreningen, politifuldmægtigforeningen og 
advokatrådet. 

2.1. Almindelige bemærkninger i høringsudta- 
lelserne 

Der er blandt de hørte myndigheder noget 
delte meninger om det hensigtsmæssige i, at 
der gennemføres et forbud mod børneporno- 
grafi. 

By- og herredsretterne i Århus og Odense 
samt kulturministeriet udtaler, at de kan an- 
befale forslaget. I Københavns byret har der 
været »almindelig tilslutning til udkastet«. 

En række høringsmyndigheder (vestre 
landsret, rigsadvokaten, politidirektøren i 
København, politimesterforeningen og politi- 
fuldmægtigforeningen) har »ikke indvendin- 
ger imod« eller »vil ikke udtale sig imod« 
lovændringen. 

Rigspolitichefen og Aalborg by- og her- 
redsret har ikke bemærkninger til lovudka- 
stet. 

Østre landrets dommere finder ikke at 
burde udtale sig om, hvorvidt gennemførel- 
sen af en lovgivning om forbud mod børne- 
pornografi skønnes hensigtsmæssig, men ale- 
ne åt burde pege på eventuelle retsplejetekni- 
ske indvendinger mod forslaget. På linje her- 
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med er dommerforeningen, der dog mener, 
at forslaget utvivlsomt vil rejse en lang række 
afgrænsningsproblemer, og at det forekom- 
mer at gå meget vidt. 

I to udtalelser gives der dog udtryk for, at 
man ikke kan anbefale forslaget eller går 
imod det. I begge tilfælde er udtalelserne 
afgivet af en del af de pågældende organers 
medlemmer: 

Et mindretal på 5 ud af advokatrådets 12 
medlemmer finder »ikke at kunne anbefale 
lovforslagets gennemførelse«. Disse medlem- 
mer finder det tvivlsomt, om den påtænkte 
kriminalisering i noget nævneværdigt omfang 
vil kunne bidrage til fremme af den interesse 
i beskyttelsen af børn, som ligger til grund 
for forslaget. Et forbud vil kunstigt kunne 
stimulere interessen for børnepornografi. Det 
gøres gældende, at man ikke uden meget 
tvingende grunde påny bør udsætte de rets- 
håndhævende myndigheder for at skulle af- 
grænse det strafbares område gennem vurde- 
ringer, »som den tidligere retspraksis tydelig 
viste, at domstolene ikke havde effektiv mu- 
lighed for at foretage«. Endelig henviser ad- 
vokatrådets mindretal til, at forslaget efter 
mindretallets opfattelse i den foreliggende 
skikkelse er »for ubestemt derved, at det i et 
omfang, som ikke er ønskeligt, og som må 
give anledning til nogen principiel betænke- 
lighed, overlader centrale spørgsmål om fast- 
sættelsen af straffereglens grænser til retsan- 
vendelsen«. 

Advokatrådets flertal på 7 af de 12 med- 
lemmer lægger afgørende vægt på manglerne 
ved den eksisterende lovgivning og tiltræder 
det ønskelige i gennemførelsen af det forelig- 
gende lovforslag. Det kan efter disse med- 
lemmers opfattelse ikke accepteres, at mis- 
brug af børn til optagelse af pornografiske 
billeder og film ikke kan rammes uden en 
for barnet belastende retssag. Også hensynet 
til børnene taler generelt imod den gældende 
retstilstand, hvorefter forhandling af sådanne 
billeder og film er straffri. 

3 ud af dommerfuldmægtigforeningens 6 
bestyrelsesmedlemmer udtaler sig direkte 
imod forslaget, navnlig under henvisning til, 
at der efter deres opfattelse bør tilvejebringes 
nærmere oplysninger til belysning af virknin- 
gerne af udbredelsen af pornografiske bille- 
der af børn, herunder oplysninger om de for- 
ventede virkninger af en kriminalisering. 
Dommerfuldmægtigforeningens øvrige 3 be- 

styrelsesmedlemmer ønsker ikke at udtale sig 
imod forslagets gennemførelse. 

2.2. Høringsudtalelserne vedrørende forslagets 
nærmere udformning 

Også med hensyn til spørgsmålet om, 
hvordan et forbud mod børnepornografi i 
givet fald bør udformes, er der delte menin- 
ger blandt de hørte myndigheder. 

a. Handlingstyper 
De strafbare handlingstyper er i justitsmi- 

nisteriets lovudkast angivet ved ordene »of- 
fentliggør, sælger eller på anden måde udbre- 
der eller i sådan hensigt fremstiller eller skaf- 
fer sig«. 

Advokatrådet udtaler, at det må antages, 
at en fotohandlers fremkaldelse af børnepor- 
nografiske negativer for private og det salg 
af positivbilleder, som sker i forbindelse her- 
med, ikke er omfattet af forslaget, jfr. »ud- 
breder«. Rådet finder det endvidere ønske- 
ligt, at det i bemærkningerne til lovforslaget 
klargøres, at ordene »i sådan hensigt« også 
refererer til udtrykket »skaffer sig«. 

Præsidenten for Odense by- og herredsret 
mener, at det måske burde overvejes også at 
kriminalisere fremstilling af billeder til privat 
brug uden hensigt til udbredelse. Det anføres 
dog samtidig, at straffelovens §§ 222, 224, 
228 og 232 vil være lettere at bringe i anven- 
delse, hvor det drejer sig om fremstilling af 
billeder til privat brug. 

Politimesterforeningen rejser spørgsmål, 
om der bør ske en begrænsning eller klargø- 
relse, således at alene erhvervsmæssigt salg 
rammes. 

b. »Utugtige« 
Flere høringssvar (vestre landsret og nogle 

dommere i østre landsret samt advokatrådet) 
peger på, at udtrykket »utugtige« er utidssva- 
rende. 

Vestre landsret foreslår, at man i stedet 
anvender udtrykket »pornografisk«, såvel i 
den foreslåede § 235 som i § 234 om salg af 
»utugtige« billeder m. v. til unge. 

Advokatrådet anser det for tvivlsomt, om 
ordet »utugtige« -  helt bortset fra den usik- 
kerhed, som knytter sig til det -  er velegnet 
til afgrænsning af området for strafbar bør- 
nepornografi. Der peges i den forbindelse 
på, at det med den hidtidige fortolkning har 
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været afgørende, om billederne m. v. har en 
sådan groft seksuel karakter, at de må vække 
anstød hos betragteren. Med hensyn til bør- 
nepornografi er beskyttelsesinteressen deri- 
mod ikke den gennemsnitlige betragters sæ- 
delighedsfølelse, men modellens integritet. På 
denne baggrund foreslås, at man i stedet gør 
brug af udtrykket »pornografisk« i den fore- 
slåede § 235, men ikke i § 234. 

c. »billeder« 
Spørgsmålet om, hvorvidt forbudet også 

bør omfatte pornografiske tegninger af børn, 
har givet anledning til drøftelse i flere hø- 
ringssvar. 

Politidirektøren i København ville finde 
det ønskeligt, om det i bemærkningerne blev 
klargjort, at den foreslåede bestemmelse også 
kan anvendes i tilfælde, hvor det er godt- 
gjort, at tegninger er udført uden brug af le- 
vende model. 

På linje med statsadvokaten for Sjælland 
og statsadvokaten i Sønderborg giver rigsad- 
vokaten udtryk for, at tiltale om fornødent 
vil kunne undlades i tilfælde, hvor der er tale 
om billeder, som klart ikke er omfattet af de 
hensyn, der efter bemærkningerne ønskes 
varetaget ved bestemmelsen, f. eks. tegninger 
eller andre billeder, hvor det på forhånd er 
åbenbart, at der ikke har været anvendt le- 
vende model. 

Dommerforeningen udtaler, at lovforslaget 
forekommer at gå meget vidt, navnlig ved 
under begrebet »billeder« at medtage tegnin- 
ger af enhver art, herunder også gengivelser 
af historisk art. 

Advokatrådet udtaler, at den hypotetiske 
antagelse om, at der til tegninger muligt kan 
være anvendt levende model, ikke synes til- 
strækkelig til at bære et straffelovsansvar. 
Der vil efter rådets opfattelse næppe ske no- 
gen skade ved at fortolke »billeder af børn« 
som dækkende alene billedlige gengivelser, 
ved hvis (oprindelige) tilblivelse børn faktisk 
har medvirket. Rådet finder også dette bedre 
stemmende med integritetskrænkelsessyns- 
punktet. 

d. »børn« 
En række høringssvar drøfter, om der kan 

ske en nærmere præcisering i lovteksten af 
, kravene til modellens alder. - 

Politidirektøren i København, kulturmini- 
steriet og flertallet i politimesterforeningens 
bestyrelse giver udtryk for tilslutning til den 
af justitsministeriet foreslåede formulering, 
der overlader den nærmere afgrænsning af, 
hvornår der er tale om »børn«, til retsprak- 
sis. Politidirektøren henviser til, at erfaringen 
viser, at pornografiske publikationer i almin- 
delighed enten fremstiller åbenbart voksne, 
veludviklede personer eller personer, der ty- 
deligt er børn. 

Vestre landsret og statsadvokaten for Sjæl- 
land, der ikke har indvendinger mod udtryk- 
ket »børn«, giver udtryk for, at der må tages 
hensyn til eventuelle vanskeligheder med af- 
grænsningen i forbindelse med anklagemyn- 
dighedens overvejelser af, om der i den kon- 
krete sag bør rejses tiltale for overtrædelse af 
den foreslåede bestemmelse. 

Nogle høringssvar (statsadvokaten i Aal- 
borg og politifuldmægtigforeningen) giver 
nærmest udtryk for, at en vurdering af dette 
problem er vanskelig, og at der kan anføres 
synspunkter såvel til fordel for den i justits- 
ministeriets udkast valgte løsning som til for- 
del for en i loven fastsat aldersgrænse. 

I høringssvaret fra østre landsret oplyses 
det, at der under landsrettens plenarmøde 
om forslaget er fremkommet tre forskellige 
opfattelser: En del dommere har givet udtryk 
for, at det vil give vanskeligheder, såfremt 
der ikke i forslaget optages bestemte grænser 
for den afbildede persons alder; disse dom- 
mere ville foretrække, at der blev indført en 
aldersgrænse på 15 år. Andre dommere men- 
te ud fra lovudkastets argumentation, at det 
var rigtigst, at der ikke blev indført nogen 
aldersgrænse. Det blev endelig nævnt, at det 
måtte være muligt at formulere selve lovteks- 
ten således, at det fremgår, at forbudet angår 
billeder af personer, hvis fysiske udviklings- 
trin svarer til aldersgruppen under 15 år. 

3 af de 6 medlemmer af dommerfuldmæg- 
tigforeningens bestyrelse finder ordet »børn« 
for upræcist i relation til straffelovens tilreg- 
nelseskrav. De øvrige 3 medlemmer af besty- 
relsen fremsætter ikke nogen bemærkninger 
til lovforslagets formulering. 

Et enkelt medlem af bestyrelsen for politi- 
mesterforeningen udtaler sig til fordel for en 
15-års grænse. 

Advokatrådet udtrykker »alvorlig principi- 
el betænkelighed ved gennemførelsen af en 
straffelovsregel af så ubestemt indhold og 
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finder anledning til at pege på den uheldige 
retsusikkerhed, dette kan afstedkomme.« Ef- 
ter advokatrådets opfattelse er det formåls- 
tjenligt, at lovforslaget indfører en objektiv 
aldersgrænse på 15 år. Endvidere kunne det 
ifølge advokatrådet overvejes at foretage en 
tilføjelse til den af ministeriet foreslåede 
tekst, hvorefter medvirken til optagelse af 
pornografiske billeder af børn under alle om- 
stændigheder er strafbar, hvis den afbildede 
person er under 15 år, og således at det af 
formuleringen klart fremgår, at de tiltalte 
ikke vil kunne påberåbe sig ukendskab til 
barnets rette alder. 

2.3. Bestemmelsens strafferamme og spørgsmål 
vedrørende ransagning 

Der er i høringsudtalelserne tilslutning til, 
at der i forbindelse med efterforskning bør 
være adgang til ransagning. Der er derimod 
ikke enighed om den nærmere udformning 
af strafferammen. 

Statsadvokaten for Sjælland og statsadvo- 
katerne i Viborg og Aalborg udtaler sig til 
fordel for en strafferamme, hvorefter der -  
bortset fra gentagelsestilfælde -  alene kan 
pålægges bøde. 

En strafferamme med bøde, hæfte eller 
fængsel indtil 6 måneder foreslås af rigsad- 
vokaten, statsadvokaten i København samt 
politidirektøren i København. 

Københavns byret udtaler, at strafferam- 
men af generalpræventive grunde som ud- 
gangspunkt bør være fængsel indtil 6 måne- 
der, dog at der bør være adgang til at idøm- 
me bøde eller hæfte ved udbredelse i mindre 
omfang. Kulturministeriets udtalelse er nær- 
mest på linje hermed. 

Rigsadvokaten giver udtryk for, at sagerne 
af hensyn til en ensartet tiltalepraksis for- 
mentlig bør være statsadvokatsager. Køben- 
havns byret og statsadvokaten for Køben- 
havn udtaler derimod, at sagerne formentlig 
bør kunne behandles som polititisager. 

3. Børnepornografiens indhold, omfang og 
virkninger 

I bemærkningerne til lovudkastet er det 
med rette fremhævet, at oplysninger om por- 
nografiens virkninger på købere og andre 
aftagere ikke her er af samme betydning som 
under de overvejelser, der gik forud for lov- 
ændringerne af 1967 og 1969. I diskussionen 

om lovgivningens almindelige holdning til 
pornografi var det dengang et hovedspørgs- 
mål, om visse skrifter og bøger kunne tænkes 
at have forskellige skadevirkninger på porno- 
grafiens aftagere. Det foreliggende forslag er 
alene begrundet i et ønske om at beskytte 
børn mod at blive benyttet som modeller for 
fotografiske optagelser. Man kan vælge at 
sætte dette beskyttelseshensyn så højt, at det 
bør følges, uanset hvad der måtte kunne si- 
ges om pornografiens virkninger på aftagere. 

Det må dog fremhæves -  og er formentlig 
også forudsat i lovudkastets bemærkninger -  
at oplysninger eller antagelser om faktiske 
forhold vedrørende pornografien også kan 
være af interesse i den foreliggende sammen- 
hæng. Hvis det f. eks. kan godtgøres, at pro- 
duktionen af børnepornografi -  specielt den 
produktion, der er baseret på nye fotografi- 
ske optagelser -  ikke har noget betydeligt 
omfang, og hvis det samtidig må antages, at 
brugen af børnepornografiske billeder har en 
kriminalitetshæmmende virkning, må en så- 
dan viden eller sådanne antagelser indgå i de 
samlede overvejelser over, om en nykrimina- 
lisering er tilstrækkeligt begrundet. Herom 
henvises til bemærkninger nedenfor. 

Indenfor den frist på ca. 1 måned, som 
har været sat for straffelovrådets behandling 
af spørgsmålet, har der ikke kunnet samles 
noget omfattende materiale til belysning af 
børnepornografiens indhold, udbredelse og 
virkninger. Rådet har imidlertid fundet det 
nødvendigt, at der blev gjort et forsøg på at 
fremskaffe oplysninger herom. Lektor ved 
Københavns Universitet, cand. psych. Berl 
Kutchinsky, der i en årrække har foretaget 
studier over pornografi og seksualkriminali- 
tet i Danmark, påtog sig indenfor den snæv- 
re tidsramme at udarbejde en redegørelse for 
empiriske forhold vedrørende børneporno- 
grafien. En orienterende drøftelse med lektor 
Kutchinsky fandt sted i et møde den 10. sep- 
tember. Derefter blev straffelovrådet sat i 
stand til at benytte lektor Kutchinskys rede- 
gørelse i en foreløbig form. Den endelige 
redegørelse af 8. oktober er lagt til grund for 
rådets afsluttende behandling af spørgsmålet 
og vedlægges som bilag til denne udtalelse. 

4. Kriminalisering af børnepornografi- straf- 
felovrådets overvejelser 

i 
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I det følgende gennemgås nogle synspunk- 
ter, som efter rådets opfattelse må anses for 
relevante i forbindelse med overvejelserne 
over, om der bør gennemføres forbud mod 
udbredelse af børnepornografi. 

4.1. Børnepornografi som krænkelse af  børns 
integritet 

Optagelse af pornografiske billeder af 
børn indebærer en strafbar krænkelse af de 
børn, som medvirker ved optagelsen. Sådan- 
ne optagelser af pornografiske billeder kan 
efter omstændighederne straffes efter straffe- 
lovens § 232 om blufærdighedskrænkelse, og 
børn under 15 år kan i almindelighed ikke 
give gyldigt samtykke til blufærdighedskræn- 
kelse. Fra praksis om anvendelsen af § 232 i 
forbindelse med fotografering henvises til U 
1956.302 H (bl. a. fotograferet 14-årig dreng i 
utugtig situation) og U 1974.847 Ø (fotogra- 
feret 11-12-årige piger i stillinger, der fremvi- 
ste deres kønsdele). 

Også den seksuelle situation, som ligger til 
grund for optagelsen, kan være strafbar. Som 
fremhævet i justitsministeriets lovudkast vil 
der efter omstændighederne foreligge en 
overtrædelse af straffelovens §§ 222, 224, 225 
eller 226. 

Lektor Kutchinskys oplysninger om de 
børnepornografiske billeders indhold taler 
for, at den største del af billederne gengiver 
situationer, som enten er strafbare efter de 
nævnte bestemmelser eller ville være det, så- 
fremt optagelserne havde fundet sted i Dan- 
mark. Det kan i den forbindelse fremhæves, 
at børnene i det store flertal af tilfælde skøn- 
nes at være i aldersgruppen 9-14 år, men at 
der også forekommer billeder af børn i en 
lavere alder. 

Børnepornografiske billeder, der udbydes 
til salg i Danmark, kan i princippet danne 
grundlag for efterforskning med henblik på 
eventuel sigtelse for strafbart forhold begået i 
forbindelse med billedets optagelse. 

Det er på den anden side givet, at der i 
praksis er store bevismæssige vanskeligheder 
ved at gennemføre strafansvar efter de nævn- 
te bestemmelser. Det er vanskeligt at skaffe 
oplysninger om de personer, der har foreta- 
get eller medvirket ved billedernes optagelse, 
og om de nærmere omstændigheder i forbin- 
delse med optagelsen. 

Det synspunkt, som kunne begrunde en 
straffebestemmelse om fremstilling og udbre- 
delse af børnepornografi, må være et ønske 
og en forventning om, at man på denne må- 
de kan bidrage til at forebygge, at børn be- 
nyttes til optagelser, der i sig selv udgør 
strafbare forhold. Et forbud mod udbredelse 
skal have det formål at formindske efter- 
spørgslen efter sådanne optagelser og der- 
med bidrage til at modvirke forekomsten af 
strafbare krænkelser af børn. 

4.2. Børnepornografiens omfang 
Det fremgår af Kutchinskys redegørelse, at 

de første hæfter med børnepornografi kom 
frem i 1971. De var produceret i Danmark 
og indeholdt sort-hvide gengivelser af over- 
vejende ældre fotografier, dog også enkelte 
nyere billeder af dårlig kvalitet, der næsten 
alle syntes at stamme fra Nord-Afrika og 
Asien. Et øget udbud af publikationer, nu 
også indeholdende gengivelser af nyere opta- 
gelser i farver, fremkom i 1973. En politiun- 
dersøgelse på dette tidspunkt tydede på, at 
fotografierne var købt i udlandet. Der har 
siden været en jævn, men -  i forhold til por- 
noproduktionen i øvrigt -  meget beskeden 
produktion af børnepornografi. 

Kutchinsky skønner, at der til dato maksi- 
malt er fremstillet 200 forskellige hæfter og 
100 tilsvarende film med børnepornografi. 
Heraf er dog langt hovedparten udgået af de 
kurante varelagre, der i dag maksimalt udgør 
et halvt hundrede hæfter og 30 film. Det an- 
tages, at hvert af hæfterne er fremstillet i 
maksimalt 10.000 eksemplarer. Blandt andet 
på dette grundlag skønner Kutchinsky, at 
den samlede produktion af hæfter med bør- 
nepornografi har været på ca. I mill. kopier, 
svarende til ca. I pct. af den totale produk- 
tion af pornografiske billedhæfter i Dan- 
mark. Som helhed præges de børnepornogra- 
fiske hæfter af reproduktioner af ældre serier 
i skiftende sammensætning, tilskæring og 
lay-out. Intet tyder på, at optagelserne er fo- 
regået i producenternes atelierer. 

4.3. Mulige positive virkninger af  børneporno- 
grafi 

Lektor Kutchinsky antager, at der blandt 
købere af børnepornografi findes dels en 
gruppe af »engangskøbere«, der formentlig 
køber hæfterne af nysgerrighed, dels en grup- 
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pe af pædofile stamkunder, som køber ude- 
lukkkende heteroseksuel eller udelukkende 
homoseksuel børnepornografi (i et mindre 
antal tilfælde begge slags), og som skaffer sig 
alle udgivelser og film. Nogle oplysninger 
tyder på, at pædofile personer benytter bør- 
nepornografi til tilfredsstillelse af deres sek- 
sualbehov. Det synes i øvrigt kun at være en 
lille del af den samlede danske produktion af 
børnepornografi, der afsættes til danske kø- 
bere. Langt den største del af den dansk 
fremstillede og/eller forhandlede pornografi 
(måske omkring 95 pct.) forhandles til ud- 
lændinge enten ved direkte eksport en gros, 
ved postordresalg eller ved detailsalg til ud- 
lændinge på besøg i Danmark. 

Lektor Kutchinsky har undersøgt den mu- 
lige sammenhæng mellem på den ene side 
frigivelsen af pornografi i 1967 og 1969, på 
den anden side et fald i antallet af registrere- 
de seksualforbrydelser over for børn, der 
indtrådte i årene fra 1967. Idet han finder 
det sandsynliggjort, at dette fald ikke kan 
forklares ved en ringere anmeldelsestilbøje- 
lighed, kommer han til den konklusion, at 
frigivelsen og den øgede udbredelse af por- 
nografi i flere omgange har bidraget til fald i 
antallet af sædelighedsforbrydelser overfor 
børn, først i 1967-69, dernæst i de to år -  
1971 og 1973 -  da der indtraf markant øgede 
udbud af børnepornografi. I redegørelsen 
hedder det: »Det må siges ganske utvetydigt 
at vi ikke med sikkerhed kan fastslå, at der 
er en præcis og direkte årsagssammenhæng 
mellem pornografi og seksuelle overgreb 
mod børn ... Men der findes et stort antal 
indicier på at en sådan sammenhæng eksiste- 
rer«. 

Det fremgår af Kutchinskys oplysninger, 
at det største fald i antallet af anmeldte sek- 
sualforbrydelser overfor børn indtraf i årene 
1967-69, det vil sige før børnepornografien 
kom på markedet. Til forklaring heraf anfø- 
rer Kutchinsky, at en stor del af dem, der 
har begået uterlighed overfor børn, ikke har 
foretaget deres handlinger, fordi de følte sig 
særlig tiltrukket af småbørn, men fordi de 
var bange for voksne kvinder. Disse personer 
har kunnet bruge den voksenpornografi, der 
fremkom efter 1966. Derimod er der en grup- 
pe af pædofile, som kun lader sig tilfredsstil- 
le af (fantasier om) børn som seksualobjek- 
ter. Heri finder Kutchinsky forklaringen på 
de yderligere fald l kriminalitetstallene, der 

indtraf efter fremkomsten af børnepornogra- 
fien, specielt i 1971 og 1973. Der konklude- 
res: »Meget tyder på, at børnepornografien 
har haft gavnlige virkninger på en lille grup- 
pe seksuelle afvigere, der på grund af børne- 
pornoens tilstedeværelse har kunnet nedsæt- 
te, helt ophøre, eller aldrig gå igang med at 
begå egentlige uterlighedshandlinger overfor 
småbørn. Hvis dette er rigtigt, vil en velgen- 
nemført kriminalisering af udbredelse og salg 
af børneporno, der medfører ophør af disse 
aktiviteter såvel som af den illegale produkti- 
on af børneporno, formentlig medføre at 
uterligheden overfor småbørn påny stiger«. 
Det anføres, at det måske kan dreje sig om 
ca. 50 kriminelle forhold årligt (alene i Dan- 
mark), som har kunnet forebygges gennem 
brug af børnepornografi, hvortil kommer 
virkninger af den billedpornografi, der er 
solgt til andre lande. 

Straffelovrådet fremhæver, i overensstem- 
melse med lektor Kutchinskys egen fremstil- 
ling af udviklingen, at den største del af fal- 
det i kriminalitetstallene indtraf før børne- 
pornografiens fremkomst. For så vidt angår 
det noget mindre fald fra 1971 opfatter straf- 
felovrådet de foreliggende oplysninger såle- 
des, at der ikke kan føres sikre beviser for, 
hvor stor en del af dette fald der kan tilskri- 
ves brugen af børnepornografi, og hvad der 
eventuelt kan være virkninger af andre for- 
hold, f. eks. fortsatte virkninger af en øget 
udbredelse af voksenpornografi. Straffelovrå- 
det kan i øvrigt ikke gå ind på en nærmere 
vurdering af lektor Kutchinskys materiale og 
konklusioner. 

4.4. Afvejning 

Ved en vurdering af forslaget om krimina- 
lisering af børnepornografi kan udgangs- 
punktet som foran nævnt efter straffelovrå- 
dets opfattelse alene tages i ønsket om at 
modvirke misbrug af børn. Hvis et forbud 
som det foreslåede i væsentlig grad kan bi- 
drage hertil, taler dette for en nykriminalise- 
ring, forudsat at der kan gives en straffebe- 
stemmelse en affattelse, der holder sig nær til 
det nævnte formål. 

Flere forhold er dog egnede til at bevirke 
nogen tvivl om, hvorvidt denne ændring er 
påkrævet og vil have overvejende gavnlige 
virkninger. 
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Efter de foreliggende oplysninger om den 
nu kendte børnepornografi synes det ikke at 
være noget stort praktisk problem at modvir- 
ke nyoptagelser med børn som modeller. Der 
kan herved henvises til oplysningerne om 
den udbredte brug af allerede eksisterende 
fotografiske optagelser. 

Det må endvidere tages i betragtning, at 
en forbudsregel måske vil få en begrænset 
effektivitet. Lektor Kutchinsky har peget på 
den risiko, at en legal omsætning af børne- 
pornografi vil blive afløst af et sort marked, 
muligvis endog med en tendens til øget ny- 
produktion af børnepornografi. Det er efter 
sagens natur vanskeligt at sige noget bestemt 
herom. Men selvom det ikke skulle gå så 
galt, at der under en forbudsregel kommer en 
produktion af øget omfang og grovhed, kan 
det i hvert fald stille sig tvivlsomt, om der 
opnås en mere effektiv beskyttelse af børn. 

Af nogen betydning for reglernes effektivi- 
tet vil det være, hvor omfattende en politi- 
mæssig indsats der præsteres med henblik på 
konstatering af strafbare forhold. At gøre et 
område som dette til et udpræget ressource- 
krævende arbejde får let uheldige virkninger 
på prioriteringen af politiets opgaver som 
helhed. Med de bestående begrænsede res- 
sourcer for politiet må det ventes, at politiet 
kun vil indlede undersøgelse efter anmeldelse 
og i tilfælde, hvor f. eks. vinduesudstillinger 
umiddelbart fremkalder en formodning om, 
at der foreligger et strafbart forhold. 

Det er vanskeligt at afgøre, hvilken vægt 
man skal tillægge de af Kutchinsky fremlagte 
oplysninger og antagelser om børneporno- 
grafiens kriminalitetsforebyggende virknin- 
ger. Straffelovrådet finder ikke grundlag for 
at afvise, at sådanne virkninger i et vist om- 
fang er en realitet. Og hvis det blot med til- 
nærmelsesvis sikkerhed kunne siges, at pæ- 
dofiles brug af børnepornografi forebygger 
omkring 50 tilfælde af seksualkriminelle 
handlinger overfor børn hvert år -  alene i 
Danmark -  måtte man nok nære nogen be- 
tænkelighed ved at anse dette for underord- 
net i forhold til de misbrug af børn i forbin- 
delse med optagelser, som et forbud kunne 
forhindre (forudsat at det blev effektivt). 
Men skøn og afvejninger af denne art er 
usikre, og det komplicerer bedømmelsen, at 
den største del af den danske produktion af 
børnepornografi dels sælges til udlandet, dels 
er baseret på optagelser købt i udlandet. Et 

forbud i Danmark kan altså tænkes at bidra- 
ge til at forebygge misbrug af børn i andre 
lande, men det kan samtidig afskære de nyt- 
tevirkninger af børnepornografien, som efter 
Kutchinskys opfattelse også gør sig gældende 
uden for Danmark. 

Efter straffelovrådets opfattelse er der en 
betydelig tvivl om, hvorledes man skal vur- 
dere og afveje de foran omtalte argumenter 
for og imod en nykriminalisering. Det drejer 
sig om hensyn, som er vanskelige at sam- 
menligne, og som rummer flere usikre skøn 
over de faktiske virkninger, en lovregel kan 
ventes at få. I overensstemmelse med en al- 
mindelig tendens i nyere kriminalpolitik har 
straffelovrådet ved flere lejligheder udtalt sig 
til støtte for afkriminalisering på områder, 
hvor de praktiske nyttevirkninger af straffe- 
retlig sanktionering må anses for tvivlsomme. 
Tilsvarende må nykriminalisering i alminde- 
lighed forudsætte et nogenlunde solidt 
grundlag for at antage, at anvendelsen af 
strafferetlige midler vil have overvejende 
gavnlige virkninger. Det kan diskuteres, om 
en kriminalisering af børnepornografi på nu- 
værende tidspunkt er tilstrækkeligt begrun- 
det, når de foreliggende oplysninger om bør- 
nepornografien og almindelige synspunkter 
vedrørende kriminalisering og afkriminalise- 
ring tages i betragtning. Rådet vil dog ikke 
afvise, at det kan være berettiget at lægge 
hovedvægten på hensynet til beskyttelse af 
børn mod misbrug i forbindelse med fotogra- 
fiske optagelser, og man finder derfor ikke 
grundlag for at udtale sig imod en kriminali- 
sering. Nogle spørgsmål om begrænsning af 
bestemmelsens område vil blive omtalt i det 
følgende. 

5. Udformningen af en straffebestemmelse -  
straffelovrådets overvejelser 

Justitsministeriets udkast til en bestemmel- 
se i straffelovens § 235 har følgende ordlyd: 

»§ 235. Den, som offentliggør, sælger el- 
ler på anden måde udbreder eller i sådan 
hensigt fremstiller eller skaffer sig utugtige 
billeder af børn, straffes med bøde (hæfte 
eller fængsel indtil 6 måneder).« 

5.1. Handlingstyper 
Udtrykket »udbreder« er det centrale led i 

beskrivelsen af den strafbare handling i ju- 
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stitsministeriets udkast til straffebestemmelse. 
Om forståelsen af dette udtryk henvises til 
straffelovrådets betænkning om straf for por- 
nografi (nr. 435/1966) side 42-43. Det frem- 
hæves i betænkningen, at afgørelsen af, om 
der foreligger »udbredelse«, må bero på en 
helhedsvurdering, hvorved der navnlig læg- 
ges vægt på størrelsen af modtagerkredsen og 
på, om der er tale om et kundeforhold, eller 
der blot er tale om modtagere, som f. eks. 
gennem venskab har en særlig tilknytning til 
den pågældende. Endvidere synes der efter 
omstændighederne at burde tages et vist hen- 
syn til, om overdrageren eller modtageren 
har været den initiativtagende ved overdra- 
gelsen. Også antallet af overdragelser må væ- 
re af betydning. 

For så vidt angår private overdragelser 
kan de anførte kriterier i et vist omfang give 
støtte for at anse forholdet for straffrit. Der 
kan dog efter straffelovrådets opfattelse være 
grund til på mere bestemt måde at udelukke 
private overdragelser fra det nykriminalisere- 
de område. En sådan præcisering kan ske 
ved at begrænse straffebestemmelsen til situ- 
ationer, hvor der foreligger »erhvervsmæs- 
sig« udbredelse. En sådan ændring vil næp- 
pe medføre nogen begrænsning af straffebe- 
stemmelsens forebyggende virkning. 

Om den tekniske udformning af straffebe- 
stemmelsen skal rådet i øvrigt bemærke: Det 
må anses for rigtigt, at bestemmelsen ved 
ordene »sælger eller på anden måde udbre- 
der« angiver den i praksis vigtigste udbredel- 
sesform. Derimod synes det overflødigt at 
anvende udtrykket »offentliggør« ved siden 
af »udbreder«. Disse udtryk dækker i vidt 
omfang hinanden, jfr. den ovenfor nævnte 
betænkning side 42-43. Forevisning eller ud- 
lejning af film må antages at være omfattet 
af straffebestemmelsen, hvis der foreligger 
»erhvervsmæssig udbredelse«. 

I stedet for udtrykket »i sådan hensigt« 
ville det efter rådets opfattelse være rigtigere 
at anvende udtrykket »med forsæt hertil«. 
En sådan ændring, der er i overensstemmelse 
med nogle tidligere foretagne ændringer i 
straffeloven, gør det klart, at de almindelige 
forsætskrav finder anvendelse. 

Rådet kan tiltræde, at straffebestemmelsen 
også omfatter den, som optager eller i øvrigt 
»fremstiller« børnepornografi. Der vil i disse 
tilfælde tillige kunne straffes efter andre be- 
stemmelser, navnlig §§ 222, 224, 225 eller 

232, hvis der kan føres bevis for, at optagel- 
sen er sket under omstændigheder, der giver 
grundlag herfor. 

Udtrykkene »fremstiller« og »skaffer sig« 
forudsætter begge, at der handles med forsæt 
til erhvervsmæssigt at sælge eller på anden 
måde udbrede billeder. En producent, der 
ikke selv handler erhvervsmæssigt, kan straf- 
fes, såfremt han har forsæt til, at andre sene- 
re foretager erhvervsmæssigt salg eller anden 
udbredelse. 

Straffelovrådet anbefaler herefter, at hand- 
lingstyperne beskrives således: 

»Den, som erhvervsmæssigt sælger eller på 
anden måde udbreder eller med forsæt hertil 
fremstiller eller skaffer sig ...« 

5.2. »Utugtige« 
Som nævnt ovenfor under 2.2.b. rejses der 

i flere høringssvar kritik af, at udkastet an- 
vender udtrykket »utugtige« til beskrivelse 
af, hvilke billeder af børn der er omfattet af 
bestemmelsen. I flere svar foreslås det i ste- 
det at anvende udtrykket »pornografiske«. 

De forskellige opfattelser i høringssvarene 
synes primært at angå den sproglige udform- 
ning af lovteksten, hvorimod der synes at 
være almindelig tilslutning til, at hidtidig teo- 
ri og praksis med hensyn til fortolkningen af 
»utugtige« i § 234 bør være vejledende. Ud 
fra dette synspunkt er der altså alene spørgs- 
mål om et valg mellem ordene »utugtige« og 
»pornografiske«, og det vil være konsekvent 
at anvende samme ord i § 234 og § 235. 

Forinden dette spørgsmål omtales, må der 
imidlertid tages stilling til et problem, der er 
nævnt i advokatrådets udtalelse. 

I den gældende bestemmelse i § 234 (såvel 
som i dennes forgængere) henviser ordet »u- 
tugtige« primært til betragterens oplevelse af 
billedet. Strafbarheden betinges af en vis 
grovhed af den afbildning af seksuelle for- 
hold, som meddeles til iagttagere. Efter for- 
målet med en ny bestemmelse om børnepor- 
nografi er beskyttelsesinteressen her at værne 
børn mod misbrug i forbindelse med fotogra- 
fiske optagelser. Man kan derfor spørge, om 
det er rigtigt at gå ud fra, at karakteren af de 
strafbare billeder kan betegnes med samme 
ord i § 234 og i den nye § 235. Herom kan 
der anføres forskellige synspunkter. 

(a) Straffelovrådet har drøftet den mulig- 
hed, at en ny bestemmelse i § 235 i selve sin 
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ordlyd gør det klart, hvilke misbrug af børn 
der inddrages under et forbud mod udbredel- 
se af billeder. Kriminaliseringen bør for- 
mentlig begrænses til billeder, der angår visse 
strafbare forhold. Det er mest nærliggende at 
pege på billeder, der kendeligt viser en situa- 
tion, hvor et eller flere børn -  med eller uden 
voksnes deltagelse i den afbildede situation -  
deltager i samleje, i andet heteroseksuelt for- 
hold end samleje eller i et homoseksuelt for- 
hold af tilsvarende intim karakter. Vælger 
man at give bestemmelsen denne afgræns- 
ning, vil det formentlig være det enkleste at 
lade gerningsbeskrivelsen henvise til de para- 
graffer i straffeloven, der handler om sådan- 
ne strafbare forhold til børn. En lovbestem- 
melse kan f. eks. formuleres således, at den 
omfatter »fotografier af børn i situationer, 
som efter deres karakter er omfattet af § 222 
eller af § 224 eller § 225, jfr. § 222«. Bestem- 
melsen vil få et for vidt område, hvis den 
også generelt medtager situationer, der er 
omfattet af § 232 om blufærdighedskrænkel- 
se. Den foran omtalte lovteknik -  at henvise 
til bestemmeler i straffeloven -  er derfor 
mest velegnet, hvis man samtidig lægger vægt 
på at opnå en begrænsning til de groveste 
forhold over for børn. 

Ordene »efter deres karakter« er muligvis 
overflødige, men er her medtaget for at gøre 
det klart, at strafbarheden kun er betinget af, 
at situationen henhører under en af de nævn- 
te paragraffer i objektiv henseende, det vil 
sige uden hensyn til det i disse paragraffer 
stillede krav om forsæt i relation til barnets 
alder. For så vidt angår billeder, der viser 
samleje eller andet kønsligt forhold mellem 
to personer, der begge kendeligt er under 15 
år, vil sådanne billeder efter straffelovrådets 
opfattelse være omfattet af den skitserede 
lovtekst ud fra det synspunkt, at der praktisk 
taget altid vil være en eller flere voksne per- 
soner, der har tilrettelagt den pågældende 
situation eller taget del heri og derfor pådra- 
ger sig ansvar for krænkelse af et barn under 
15 år, uanset at det andet barn er under den 
kriminelle lavalder. 

(b) Imod den omtalte løsning kan det gø- 
res gældende, at det er tvivlsomt, om der kan 
opnås en tilfredsstillende afgrænsning ved 
henvisning til den strafbare karakter af den 
situation, som afbildes. Når blufærdigheds- 
krænkelse holdes uden for det foran omtalte 
forslag, må herved bemærkes, at det efter 

omstændighederne kan være ret grove kræn- 
kelser i form af befølinger, fotografering af 
kønsdele og lignende, der henhører under § 
232. §§ 224 og 225 om anden kønslig om- 
gængelse end samleje er begrænset til samle- 
jelignende forhold. Der kan ikke henvises til 
§ 232 på en sådan måde, at kun en del af de 
af denne bestemmelse omfattede forhold ind- 
drages under forbudet mod udbredelse af 
billeder af børn. Der er derfor fordele ved en 
formulering, som ikke henviser til paragraf- 
fer om typer af misbrug, men i stedet anven- 
der udtryk som »utugtige« eller »pornografi- 
ske«. Det er næppe nogen afgørende indven- 
ding herimod, at fortolkningen af et sådant 
udtryk i § 235 skal have denne bestemmelses 
beskyttelsesinteresse for øje. Den vigtigste 
afgrænsning vil ligge i, at det drejer sig om 
utugtige fotografier af børn. Bedømmelsen af 
billeder af børn må i det store og hele ventes 
at blive den samme, hvad enten der er 
spørgsmål om fortolkning af § 234 eller § 
235. Hovedvægten vil formentlig blive lagt 
på, om billedet viser et barn, der deltager i 
kønsligt forhold -  et samleje eller anden in- 
tim seksuel kontakt -  eller et barn, over for 
hvem der i øvrigt i forbindelse med optagel- 
sen må antages at være foretaget en groft 
krænkende handling, f. eks. ved at anvende 
barnet som model for fotografering af køns- 
dele eller af seksuelt prægede berøringer. De 
fleste almindelige nøgenbilleder af børn bør 
formentlig holdes udenfor bestemmelsens 
anvendelsesområde. 

Det er straffelovrådets opfattelse, at man 
må foretrække den under (b) foreslåede for- 
mulering frem for en affattelse, der som an- 
ført under (a) henviser til paragraffer i straf- 
feloven om typer af strafbare misbrug. 

Om det tidligere omtalte valg mellem or- 
dene »utugtige« og »pornografiske« bemær- 
kes følgende: 

Det må erkendes, at udtrykket »utugtige« 
ikke i dag føles helt tidssvarende, selvom det 
ikke kan siges at være gået helt af brug. Or- 
det »pornografiske« er formentlig hyppigere 
anvendt i daglig tale, men også mod det kan 
der rettes invendinger. Det kan f. eks. hæv- 
des, at man ikke i lovsproget bør indføre 
fremmedord, der har et skær af præcision 
over sig, når forholdet dog er det, at ordet 
ikke bidrager til en klargørelse af den græn- 
se, som skal drages ved loven, men kun skal 
overtage den funktion, som hidtil har været 
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knyttet til det upræcise og klart vurderings- 
prægede udtryk »utugtige«. Straffelovrådet 
betragter det ikke som noget stort spørgsmål, 
hvilket ord der skal foretrækkes. Der har i 
rådet været givet udtryk for støtte både for 
det ene og det andet ord. Det skal tilføjes, at 
man næppe bør vælge den løsning at skrive 
»utugtige« i den ene bestemmelse og »por- 
nografiske« i den anden. 

5.3. »billeder« 
En række høringssvar har sat spørgsmåls- 

tegn ved det rigtige i også at lade straffebe- 
stemmelsen omfatte tegninger uden hensyn 
til, om der er anvendt levende model, jfr. 
ovenfor under 2.2.C. 

Fremstilling af pornografiske billeder af 
børn på grundlag af tegnerens fri fantasi in- 
debærer ikke i sig selv nogen krænkelse af et 
barn. Ud fra det beskyttelseshensyn, som er 
baggrunden for lovforslaget, er der næppe 
grund til at kriminalisere fremstilling og ud- 
bredelse af sådanne tegninger. For så vidt 
angår tegninger udført på grundlag af porno- 
grafiske fotografier af børn må det anses for 
usandsynligt, at en kriminalisering af tegnin- 
ger har nogen forebyggende effekt på pro- 
duktionen af fotografier. Hvis tegningen er 
udført efter levende model, må det forudsæt- 
tes at være det normale, at det for barnet 
krænkende forhold er etableret for at mulig- 
gøre aftegningen. Det er formentlig i denne 
tredje situation, at de stærkeste grunde kunne 
tale for at medtage tegninger. 

Det må forventes at ville give anledning til 
bevisproblemer, om tegninger er udført som 
et udslag af fri fantasi, på grundlag af foto- 
grafi eller efter levende model. I praksis vil 
det næppe være muligt at skelne mellem de 
forskellige grupper af tegninger. Ved udform- 
ningen af straffebestemmelsen bør de for- 
skellige grupper således behandles under ét. 
Straffelovrådet finder, at de stærkeste grunde 
taler før at holde tegninger ude fra det straf- 
bares område. Herved undgår man også de 
afgrænsningsspørgsmål, der beror på, at en 
anstødelig gengivelse efter hævdvunden op- 
fattelse kan være legitimeret ved udførelsens 
kunstneriske værdi, jfr. herved rådets be- 
tænkning om straf for pornografi (nr. 435/ 
1966) side 40-41. 

Det er således rådets opfattelse, at tegnin- 
ger m. v. bør holdes uden for de strafbare 

afbildningers område. Dette vil kunne ske 
ved at ændre udtrykket »billeder« til: »foto- 
grafier«. Det forudsættes herved, at dette 
udtryk også omfatter film, fjernsynsbilleder 
og videobånd samt andre lignende fremstil- 
lingsmetoder. En anden mulighed er en klar 
udtalelse i lovforslagets bemærkninger om, at 
»billeder« ikke omfatter tegninger og lignen- 
de. 

5.4. »børn« 
Høringssvarene vedrørende dette punkt er 

refereret ovenfor under 2.2.d. Hovedproble- 
met er, om der i lovteksten bør ske en nær- 
mere præcisering af kravene til modellens 
alder. 

Foreløbig bemærkes, at der synes at være 
tilslutning til, at lovforslaget må sigte imod 
at ramme udbredelse af pornografiske bille- 
der af personer under 15 år. Denne alders- 
grænse må også efter straffelovrådets opfat- 
telse anses for mest nærliggende. Det er såle- 
des i almindelighed straffrit at have samleje 
eller anden kønslig omgængelse med en per- 
son på 15 år eller derover, jfr. § 222. Unge 
under 15 år vil i almindelighed ikke kunne 
give gyldigt samtykke til blufærdighedskræn- 
kende handlinger. 

På denne baggrund kunne det på linje 
med flere af høringssvarene overvejes at ind- 
føje en 15 års aldergrænse i lovteksten, såle- 
des at det fremgår af selve bestemmelsen, at 
der skal være tale om billeder af »børn un- 
der 15 år«. En sådan udformning af bestem- 
melsen ville give den klareste afgrænsning af 
de tilfælde, som reglerne angår. Heroverfor 
står imidlertid, at en løsning af denne karak- 
ter ville kunne medføre en utilfredsstillende 
svækkelse af strafforfølgningen. I princippet 
vil en i loven fastsat aldersgrænse indebære, 
at anklagemyndigheden må føre bevis for 
den afbildede persons faktiske alder på opta- 
gelsestidspunktet. Liden for de tilfælde, hvor 
det kan anses for helt utvivlsomt, at den på- 
gældende er under den fastsatte aldersgræn- 
se, vil der kunne forekomme adskillige tilfæl- 
de, hvor et sådant beviskrav ikke vil kunne 
opfyldes. I praksis må det i det helt overvej- 
ende antal tilfælde forventes at være umuligt 
at fremskaffe konkrete oplysninger om den 
afbildede persons faktiske identitet og alder. 
Anvendelsen af en aldersgrænse i selve lov- 
teksten vil således give anledning til bevis- 
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spørgsmål, som i en del af de strafbare tilfæl- 
de reelt vil kunne udelukke strafforfølgning. 
Straffelovrådet kan derfor ikke anbefale en 
sådan løsning. 

En anden mulighed, som er nævnt i et af 
høringssvarene, er at udforme bestemmelsen 
således, at det i lovteksten angives, at forbu- 
det angår billeder af »børn, hvis fysiske ud- 
viklingstrin svarer til aldersgruppen under 15 
år«. En sådan formulering ville indebære, at 
det afbildede barns faktiske alder og dermed 
bevisførelsen herom ville være uden betyd- 
ning under straffesagen, og bestemmelsens 
anvendelse ville herefter alene afhænge af en 
vurdering af barnets fysiske udviklingstrin, 
således som det fremtræder på billedet. 

Der er næppe nogen større forskel mellem 
en sådan indirekte aldersgrænse og den i ju- 
stitsministeriets lovudkast angivne løsning, 
hvorefter afgrænsningen af den beskyttede 
personkreds alene sker gennem udtrykket 
»børn«. Det bemærkes herved, at det i lov- 
udkastets bemærkninger vedrørende udtryk- 
ket »børn« netop er fremhævet som vejle- 
dende kriterium, at det skal dreje sig om per- 
soner, hvis fysiske udviklingstrin svarer til 
aldersgruppen under 15 år. 

Det må i nogen grad bero på et skøn, om 
man vil foretrække den ene eller den anden 
af de to løsninger. Efter straffelovrådets op- 
fattelse er en indirekte aldersgrænse af den 
nævnte karakter mere egnet til at blive an- 
vendt som et vejledende kriterium end som 
et element i selve lovteksten. Der er næppe 
en sådan sammenhæng mellem ydre fysisk 
udvikling og 15 års alderen, at det er hen- 

sigtsmæssigt ubetinget at binde retsanvendel- 
sen til en vurdering af, om den afbildede 
persons fysiske udvikling svarer til alders- 
gruppen under 15 år. Det kan i praksis vise 
sig nødvendigt at gøre brug af mere grove 
kriterier, som f. eks. om den pågældendes 
pubertet endnu ikke eller kun lige synes at 
være påbegyndt. 

På denne baggrund finder straffelovrådet 
det rigtigst, at afgrænsningen af den beskyt- 
tede personkreds i lovteksten alene sker gen- 
nem anvendelsen af udtrykket »børn«. Rådet 
forudsætter herved, at det af bemærkninger- 
ne til lovforslaget fremgår, at bestemmelsens 
sigte er at ramme udbredelsen af billeder af 
børn under 15 år. 

5.5. Bestemmelsens strafferamme og spørgsmål 
vedrørende ransagning 

Et flertal i straffelovrådet finder, at straf- 
ferammen alene bør omfatte bøde. Ét med- 
lem (Lindegaard) finder, at strafferammen 
bør gå op til fængsel indtil 6 måneder. 

Uanset strafferammens udformning vil der 
efter reglerne i straffelovens § 75 være mulig- 
hed for konfiskation, dels af ulovlige bille- 
der, dels af det udbytte, der er opnået ved 
den strafbare handling. 

Straffelovrådet finder, at sagerne bør be- 
handles som statsadvokatsager, og at der bør 
være mulighed for at foretage ransagning 
også hos en ikke-sigtet. Udformes strafferam- 
men således, at den alene omfatter bøde, bør 
der således samtidig foretages en ændring af 
retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. I. 

Jørgen Bang H. H. Brydensholt Haulrig 

Per Lindegaard Michael Lunn Knud Waaben 
(formand) 

/ Elmer 
I (sekretær) 
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BERL KUTCHINSKY, 
cand. psych., 
lektor i kriminologi 
ved Københavns Universitet 

Bilag til straffelovrådets udtalelse 

B ø r n e p o r n o g r a f i  

Nogle kendsgerninger og kvalificerede skøn vedrørende den såkaldte børnepornos indhold, 
udbredelse, brug og virkninger, samt overvejelser over de mulige virkninger af  et forbud mod 

udbredelse af  børneporno 

I det følgende bruges ordet børneporno- 
grafi (populært »børneporno«) som fællesbe- 
tegnelse for tekster og billeder, bøger, maga- 
siner og film, fortrinsvis produceret med salg 
for øje, hvori børn skildres eller afbildes me- 
re eller mindre upåklædte og i stillinger eller 
situationer, der er beregnet på at virke seksu- 
elt stimulerende på aftagere af disse produk- 
ter. 

Historik 
Selv om ordet børnepornografi først er 

opstået i de allerseneste år, er fænomenet -  
svarende til ovennævnte definition -  ingen- 
lunde nyt. I de ældste pornografiske bøger, 
der dateres helt tilbage til midten af 1600-tal- 
let, forekommer næsten konsekvent børne- 
pornografiske indslag, ofte således at helten 
eller heltinden, hvis udviklingshistorie dan- 
ner den røde tråd i romanen, har en i seksuel 
henseende yderst aktiv barndom, der skildres 
i detaljer. En af de ældste pornografiske 
klassikere, l'Ecole des Filles fra 1655, skildrer, 
som titelen antyder, seksuelle foreteelser på 
et pigehjem. 

Det må dog fremhæves, at langt hovedpar- 
ten af disse seksuelle skildringer af børn 
næppe adskiller sig fra pornografiske skil- 
dringer af voksne på anden måde end ved 
barnets alder. Det har næppe været forfatter- 
nes/producenternes mening at fremstille et 
produkt beregnet for egentligt seksuelt pædo- 
file (»børneelskere« -  dvs. personer der for- 
trinsvis søger småbørn som seksualobjekter). 
Disse værker og indslag er beregnet på at 
appellere til den »almindelige pornobruger«. 
Anderledes forholder det sig med en del 
pseudovidenskabelig litteratur, der, ofte tilsy- 
neladende i pædagogisk øjemed og med me- 
gen afstandtagen og advarsler, skildrer børns 

anatomi og seksuelle handlinger, især onani. 
Sådanne bøger har formentlig appelleret spe- 
cielt til de såkaldt pædofile. 

Egentligt børnepornografiske indslag ses i 
ældre billedserier og film, herunder nogle, 
der efter kvalitet og indhold at dømme kan 
dateres helt tilbage til fotografiets og filmens 
barndom i henholdsvis slutningen af forrige 
århundrede og begyndelsen af dette århund- 
rede. Nøgne børn af begge køn indgår også i 
de nudist- og naturistblade der kendes fra 
1930'erne og fremefter. Selvom disse blade 
næppe er udgivet i egentlig pornografisk/ 
kommercielt øjemed, har udgiverne næppe 
kunnet undgå at bemærke at salget har været 
betydeligt større end antallet af praktiserende 
nudister/naturister burde give anledning til. 

Alt i alt har det dog været yderst beske- 
dent hvad der har været i Danmark af bør- 
nepornografiske produkter, hvadenten af le- 
gal eller illegal karakter. (Det samme gjaldt 
naturligvis også pornografi beregnet for an- 
dre seksuelle minoriteter, såsom homoseksu- 
elle, sadomasochister og »gummifetichister«.) 
På det litterære område ændredes situtatio- 
nen i nogen grad, da der fra begyndelsen af 
1960'erne begyndte at fremkomme en stedse 
voksende og stedse mere eksplicit produktion 
af pornografiske bøger (se her og i det flg. 
Kutchinsky, 1972, 1'973 a og b samt 1978). At 
der her var en del børnepornografiske ind- 
slag skyldtes næppe udgivernes interesse for 
den meget lille minoritetsgruppe af pædofile, 
men snarere den kendsgerning, at hovedpar- 
ten af værker der indgik i denne »litterære 
pornobølge« (ca. 1961-67) var danske over- 
sættelser af de ovenfor omtalte klassiske por- 
nobøger, suppleret med bøger der tydeligvis 
havde klassikerne som forbillede. 
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Da den litterære pornobølge blev afløst af 
den »visuelle bølge«, der startede »blødt« i 
1964 og nåede et stadium af »hårde«, ekspli- 
citte samlejeskildringer i 1967, indgik børne- 
porno ikke i den på daværende tidspunkt 
klart illegale produktion. Heller ikke da bil- 
ledpornoen blev afkriminaliseret i 1969, og 
»gruppesex« i alle varianter og kulører fyldte 
de talrige tekstløse pornoblade og den be- 
gyndende industri af 8-mm pornofilm, indgik 
børnebilleder i produktionen. 

De første »pædofile billedmagasiner« duk- 
kede op i 1971, nogenlunde samtidig med de 
første »coprofile« (»toilet-porno«), og et 
godt stykke tid efter at homoseksuelle og let- 
tere sadomasochistiske billeder havde vundet 
indpas. Ikke alene repræsenterede børnepor- 
nobladene den sidste seksuelle minoritets- 
gruppe der således blev »tilgodeset« af por- 
noindustrien; denne seksuelle afvigergruppes 
status som afvigere blandt afvigerne (en sta- 
tus der, en passant, også kendes f. eks. fra 
forholdene i fængsler og forvaringsanstalt) 
fremgik ydermere af disse første børneporno- 
blades særegne udseende: de var halvt så 
store (10,5 x 14,5 cm) som alle andre blade, 
inklusive de øvrige »afviger«-blade, de havde 
intet, nok så spinkelt, handlingsforløb men 
indeholdt simpelt hen en samling reprodukti., 
oner af tydeligvis slidte gamle sort/hvide 
fotos og enkelte nyere billeder, uskarpe og i 
dårlige farver. Efter interiør og klædedragt at 
dømme har nogle af disse billeder været me- 
re end 70 år gamle, de nye billeder i disse 
små pornoblade var næsten uden undtagelser 
taget i Nordafrika (Tunesien) og Asien (Indi- 
en, Thailand og Hong Kong). Der er næppe 
tvivl om, at børnene på disse billeder var 
børneprostituerede, der i mange af disse lan- 
des storbyer kan købes for et ringe beløb. 

Nogle af modellerne i disse tidligere pæ- 
dofile billedmagasiner var ikke børn, men 
unge kvinder, der havde fået pubesbehårin- 
gen fjernet. Et tidligt magasin foregav at vise 
seksuelt forhold mellem en voksen og en 
dreng; ved nærmere eftersyn fremgik det 
med al tydelighed at »barnet« var en voksen 
dværg. De fleste billeder viste imidlertid ty- 
deligt mindreårige børn i forskellige situatio- 
ner. Oftest blot poserende i afklædt tilstand, 
til tider med kønsorganerne tydeligt fremhæ- 
vet, sjældnere i seksuel aktivitet med andre 
børn eller med voksne af begge køn -  det 
sidste gjaldt udelukkende billeder der viste 

ikke-europæisk udseende børn. I løbet af 
1972 udgaves yderligere enkelte af disse små 
blade, næsten helt og holdent af samme ind- 
hold, ofte med de samme børn. Samtidig 
fremstilledes, stort set på samme måde, nogle 
småblade udelukkende med drenge. 

Prisen på disse småblade lå betydeligt hø- 
jere end prisen på de på daværende tids- 
punkt legale almindelige pornoblade, til 
trods for at kvaliteten var betydeligt ringere. 
Forklaringen på den høje pris såvel som bla- 
denes ringe tekniske kvalitet fremgik med al 
tydelighed af samtaler med producenter, for- 
handlere og købere: det var den gennemgå- 
ende opfattelse at disse blade fortsat var 
ulovlige, eftersom de jo viste handlinger der 
klart indebar overtrædelser af straffeloven. 
En vending i så henseende indtraf i januar 
1972, da ejeren af det selskab der havde 
fremstillet de pågældende blade blev ind- 
kaldt og forhørt af Københavns politi, efter 
et man havde modtaget en klage fra udlan- 
det. Ejeren forklarede at billederne i disse 
blade dels var reproduktioner af billeder fra 
gamle pornoserier af ukendt oprindelse, dels, 
for så vidt angår de nye billeder, var repro- 
duktioner af negativer : som firmaet havde 
købt af ukendte udlændinge. Da der ikke var 
basis for at tvivle på den forklaring, blev sa- 
gen henlagt uden videre. 

Det stod nu klart for producenten (der 
hidtil var den eneste producent af børnepor- 
no på markedet) at selve reproduktionen og 
salget af disse blade var lovlige. Muligvis 
som en konsekvens heraf iværksattes en stør- 
re produktion af børnepornoblade, hvoraf de 
første fremkom i 1973 og bar tydeligt præg 
af »legaliseringen«: formatet var normalt 
(ca. 15 x 21 cm), farverne og kvaliteten i det 
hele taget på højde med de øvrige blade, og 
bladene indeholdt enkelte fotoserier med eu- 
ropæisk udseende småpiger i diverse stadier 
af afklædning, ofte sluttende med poseringer 
der tydeligt fremhævede kønsorganerne. Dis- 
se serier blev dog stadigvæk kraftigt supple- 
ret af gamle billeder fra »samlinger« som 
ovenfor omtalt, dog med et noget elegantere 
layout. 

I marts 1974 blev firmaet endnu engang 
meldt til politiet for fremstillingen af disse 
billedmagasiner, og avisomtalen heraf med- 
førte et spørgsmål til justitsministeren i Fol- 
ketinget; justitsministeren blev anmodet om 
at undersøge om fotograferingen af disse bil- 
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leder havde fundet sted i Danmark; hvis det- 
te ikke var tilfældet, anmodedes justitsmini- 
steren om at undersøge, om import og repro- 
duktion af sådanne billeder var lovlig. Politi- 
ets undersøgelser endte med samme resultat 
som den første undersøgelse i 1972: billeder- 
ne var angiveligt fremstillet på basis af opta- 
gelser, der enten var fundet i gamle opkøbte 
»samlinger« eller, for så vidt angår de nye 
fotos, købt af »ukendte udlændinge«. Da 
den videre forarbejdning, distribution og de- 
tailsalg af de resulterende produkter ikke 
kunne anses for ulovlig, måtte sagen, ligesom 
tidligere, henlægges. 

Jeg har søgt at efterprøve pornoproducen- 
tens udtalelser, og finder at følgende to 
punkter må betragtes som nogenlunde godt- 
gjort, i hvert fald for så vidt angår produkti- 
onen af børneporno til og med 1973, men 
formentlig også i de følgende år. For det før- 
ste er billederne i børneporno-magasiner og 
-film optaget uden for de virksomheder der 
har publiceret og distribueret dem; altså: in- 
tet tyder på, at der i pornoproducenternes 
atelierer m. v. har foregået optagelser af bil- 
leder og film med mindreårige. For det andet 
er i hvert fald en stor del af de nyere opta- 
gelser der indgår i børnepornoproduktion 
foretaget af personer der ikke har haft nær 
tilknytning til de publicerende firmaer. I slut- 
ningen af 1973 var nemlig yderligere to fir- 
maer dukket op på pornomarkedet med 
»børneblade«, herunder et firma der hidtil 
kun havde beskæftiget sig med en gros virk- 
somhed, og som kun udsendte et mindre an- 
tal af disse børnepornografiske magasiner. 
Alt i alt fandtes på daværende tidspunkt et 
halvt hundrede forskellige blade med min- 
dreårige, herunder ca. 30 med hovedsagelig 
småpiger, et par tegnede blade -  de eneste 
med et handlingsforløb i -  og resten med 
smådrenge. At markedet på dette tidspunkt 
stort set var mættet med blade af denne art 
fremgår bl. a. af, at priserne faldt til samme 
niveau som hovedparten af øvrige blade. 

I de følgende år har udviklingen med hen- 
syn til produktion af børnepornografi været 
præget af denne mætning af markedet. Kun 
et stadigt krav om en vis fornyelse fra en 
relativt lille gruppe faste købere (se neden- 
for) og ønsket om ikke at have altfor gamle 
årstal på produkterne i det hele taget har 
medført en jævn, men -  i forhold til porno- 
produktionen i øvrigt -  meget beskeden pro- 

duktion af børnepornografi. Til dato er der 
maksimalt fremstillet 200 forskellige blade og 
100 tilsvarende film -  heraf er dog langt ho- 
vedparten udgået af de kurante varelagre, 
der i dag maksimalt udgør et halvt hundrede 
blade og 30 film, ca. halvdelen med drenge, 
halvdelen med piger. Dog gælder det for dis- 
se »kurante« blade og film, at de hverken i 
indhold eller kvalitet adskiller sig fra de 
ældre af slagsen. Tværtimod er ikke alene 
den samme stereotypi lagt for dagen, der er 
også i meget høj grad tale om at det er helt 
de samme enkeltbilleder og fotoserier, der er 
benyttet påny, evt sammensat og lay-outet på 
en ny måde. I modsætning til det øvrige por- 
nomarked hersker der i børneporno-industri- 
en en udpræget mangel på originalmateriale 
-  et fænomen der understreger antagelsen 
om, at producenterne selv ikke foretager nye 
optagelser. 

Hvad oplagstal angår kan det oplyses (på 
basis af opgivelser fra producenter, en gros 
forhandlere og detailforhandlere) at bortset 
fra det allerførste nummer af »Kinderliebe«, 
der angaves at være produceret og solgt i 
40.000 kopier, fremstilles hvert af børnebla- 
dene i maksimalt 10.000 kopier -  de laveste 
oplagstal der anses for økonomisk rimeligt. 
Bl. a. på dette grundlag kan det skønnes, at 
den samlede produktion af børnepornoblade 
har været på ca. en million kopier. Da det 
kan anslås (ligeledes meget groft) at den 
samlede produktion af pornoblade i Dan- 
mark til dato har været på omkring hundre- 
de millioner, vil det ses, at produktionen af 
børneporno har udgjort ca. I pct. 

Indhold 

Med hensyn til det indholdsmæssige, skal 
der til det allerede oplyste blot føjes nogle 
bemærkninger vedrørende dette indholds 
relation til straffeloven. Det kan næppe be- 
tvivles, at selve optagelsen af det store flertal 
af billeder i disse blade udgør en krænkelse 
af straffeloven -  en undtagelse forekomer 
formentlig i det tilfælde, hvor der er tale om 
helt »uskyldige« billeder af nøgne småbørn 
fotograferet under leg ved en strandkant. De 
resterende billeder falder i alt væsentligt i to 
kategorier: langt størsteparten af billederne 
indbærer, ved deres optagelse, en krænkelse 
af straffelovens § 232, idet en formodentlig 
voksen person har tilskyndet børn til at klæ- 

113 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag). 
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de sig af og fremvise deres kønsorganer på 
en måde der må siges at udgøre en blufær- 
dighedskrænkende handling overfor barnet. 
Det store flertal af disse optagelser er af en 
relativt mild karakter, dels betragtet ud fra 
selve den handling der fremgår af billedet, 
dels fordi billederne på få undtagelser nær 
fremkalder det indtryk, at barnet ikke har 
været udsat for nogen form for vold, trussel 
eller anden tvang. En talmæssigt beskeden 
kategori af billeder falder under § 222 (sam- 
leje med mindreårige) eller -  langt hyppigere 
-  § 224, jfr. 222 (anden kønslig omgængelse 
end samleje med mindreårige). Ganske sjæl- 
dent forekommer billeder der refererer til § 
225, jfr. 224 (altså homoseksuelle billeder der 
viser anden kønslig omgængelse end samleje 
med mindreårige drenge). Hvad »drenge- 
pornoblade« angår må det dog påpeges, at 
langt de fleste billeder viser »seksuelle lege« 
foretaget mellem jævnaldrende børn, uden at 
der indgår voksne; i disse tilfælde begrænses 
den strafbare handling til § 232 (blufærdig- 
hedskrænkelse i forbindelse med fotografe- 
ringen) eventuelt § 228 (tilskyndelse til køns- 
lig usædelighed). Noget sjældnere forekomer 
billeder af sidstnævnte kategori i forbindelse 
med de heteroseksuelle blade, altså samleje 
eller anden kønslig omgængelse end samleje 
mellem mindreårige af forskelligt køn. Det 
skal tilføjes at ved billeder af grovere karak- 
ter, altså hvor der forekommer en klar over- 
trædelse af § 222, stk. 2 eller § 224, hvori 
indgår voksne mænd, får man ikke sjældent 
indtryk af, at småpigerne føler sig pressede. 

De medvirkende børns alder varierer 
skønsmæssigt fra tre-fire år (hvilket forekom- 
mer relativt sjældent) op til den kønsmodne 
alder. I det store flertal af billeder, såvel af 
piger som af drenge, er børnene skønsmæs- 
sigt 9 til 14 år. 

I forbindelse med ovenstående redegørelse 
for billedernes strafferetlige relevans, børne- 
nes alder m. m., er det vigtigt at gøre op- 
mærksom på, at på grund af magasinernes 
stærkt sammensatte karakter, vil billeder af 
næsten enhver af de nævnte kategorier fore- 
komme i hvert eneste magasin. 

Køberne 
Som al anden pornografi produceret og/eller 
forhandlet i Danmark, en gros såvel som de- 
tail, går også langt størsteparten af de børne- 

ponografiske blade og film til udlandet. En 
del går direkte fra producenten via uden- 
landske opkøbere til udenlandske distributø- 
rer. En anden del sælges via postordre-firma- 
er, og endelig sælges en betydelig del via 
pornobutikker til udenlandske turister i Dan- 
mark. Skønsmæssigt aftages så meget som 95 
pct. af den samlede dansk fremstillede og/el- 
ler forhandlede pornografi af udlændinge. 
Det kan i denne forbindelse oplyses, at ho- 
vedaftagere af dansk pornografi er vore na- 
bolande, Sverige, Tyskland og Norge -  der- 
næst England og U.S.A. 

I nogen grad på tværs af denne opdeling 
efter nationalitet kan køberne af pornografi 
opdeles efter hvilken art behov der søges til- 
fredsstillet gennem anskaffelsen af pornogra- 
fi. Samtaler med postordre-firmaer og porno- 
butiksindehavere tyder samstemmende på, at 
der findes to hovedgrupper af købere af bør- 
nepornografi. Størsteparten af salget går til 
tilsyneladende »engangskøbere«, og meget 
tyder på, at personer af denne kategori køber 
bladene for at tilfredsstille ren og skær nys- 
gerrighed. For tilrejsende er der tillige tale 
om at disse blade er et aktuelt kuriosum, der 
kan vises frem efter hjemkomsten. Et formål 
af denne karakter fremgår bl. a. af at sådan- 
ne blade ofte købes sammen med et udvalg 
af andre blade af såvel »afvigende« som me- 
re »normal« karakter. Det bør tilføjes, at 
»nysgerrigheds-køb« af børnepornografi fo- 
rekommer betydeligt sjældnere end tilsvaren- 
de køb af de mere »normale« kategorier af 
pornografi, idet de fleste mennesker føler 
ubehag ved børnepornografi, såvel som an- 
den »afvigerpornografi«, især naturligvis de 
scener der indebærer grove seksuelle forbry- 
delser mod børn (sidsnævnte bemærkninger 
er bl. a. baseret på ikke offentliggjorte ekspe- 
rimentelle undersøgelser foretaget af forfatte- 
r e n ) . .  ' 

En anden hovedkategori udgøres af perso- 
ner -  langt overvejende eller muligvis ude- 
lukkende mænd -  der er stamkunder hos 
pornoforhandlere og postordre-firmaer, hvor 
de køber praktisk taget alle udgivelser og 
film med børnemodeller. Flertallet af disse 
kunder køber enten udelukkende »heterosek- 
suel børneporno« (»pigeblade«), eller ude- 
lukkende »homoseksuel børneporno« 
(»drengeblade«), medens et mindretal køber 
begge slags. Det er nærliggende at knytte 
disse oplysninger fra pornoforhandlere sam- 
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men med kliniske erfaringer, herunder un- 
dertegnedes egne interviews med pædofile 
mænd (ikke offentliggjort endnu). Kort for- 
talt tyder disse erfaringer på, at disse faste og 
mere eller mindre ensidige pornokunder er 
mænd med pædofile tilbøjeligheder, der på 
denne måde helt eller delvis formår at til- 
fredsstille et påtrængende seksualbehov der 
har småbørn som objekt -  oftest enten dren- 
ge eller piger, i sjældnere tilfælde både dren- 
ge og piger. 

Inden vi nærmere uddyber det her antyde- 
de tema skal det sluttelig tilføjes, at der for- 
mentlig findes yderligere en lille kategori af 
kunder, der køber børneporno i et vist om- 
fang sammen med adskillige andre former 
for pornografi, »afvigende« såvel som mere 
»normal«. Der er tale om en gruppe perso- 
ner med et meget kraftigt seksualbehov kom- 
bineret med en alsidighed, der vel kan have 
udviklet sig med årene. Man kunne kalde 
denne kategori for polyseksuelle. 

Virkninger 

Blandt de mangeartede virkninger der 
kunne diskuteres i forbindelse med udbredel- 
sen af børneporno, vil jeg i det følgende hol- 
de mig til de to, der må formodes at være 
mest relevante for vurderingen af om repro- 
duktion og udbredelse af børnepornografi 
bør kriminaliseres, nemlig de mulige skade- 
virkninger for de børn der medvirker ved 
optagelserne, samt virkningerne af skadelig 
eller gavnlig art på brugerne af børneporno. 

De mulige skadevirkninger på børn som 
følge af medvirken ved pornooptagelser er 
mig bekendt aldrig blevet undersøgt. Man 
må her formentlig nøjes med at holde sig til 
den foreliggende viden om virkningerne af 
seksualkriminalitet overfor mindreårige. Der 
findes et ret betydeligt antal kriminologiske, 
psykologiske og retsmedicinske undersøgelser 
af denne art, heraf en del danske (cf. Tol- 
strup, 1969; Voigt, 1972 samt et sammenfat- 
tende arbejde af Carstensen, 1973). Meget 
summarisk kan disse undersøgelser sammen- 
fattes derhen, at vel forekommer der psyki- 
ske skader som følge af seksualkriminalitet 
overfor børn, skader der selvsagt bl. a. af- 
hænger af overgrebenes grovhed og varighed, 
offerets alder, relationen mellem offeret og 
gerningsmanden m. v., men generelt set må 
det siges, at (1) varige psykiske skader opstår 

som direkte følge af forbrydelsen kun hos 
børn der i forvejen er disponerede herfor 
personlighedsmæssigt såvel som miljømæssigt 
(altså, populært sagt, mest udsat er børn der 
i forvejen er nervøse, og som er overladt til 
sig selv), (2) skaderne opstår indirekte i høje- 
re grad på grund af følgerne af forbrydelsen 
end på grund af denne i sig selv (altså, poli- 
tiafhøringen, forældres og andres forskræk- 
kelse eventuelt moralske afstandtagen, mistro 
etc.). Man kan af disse undersøgelser direkte 
konkludere, at jo mindre hændelsen dramati- 
seres, jo mere den afdramatiseres, desto stør- 
re chancer har barnet for at slippe nogenlun- 
de eller helt udskadt gennem overgrebet. 

Da risikoen for skade aldrig kan udeluk- 
kes, uanset hvorledes man forholder sig, vil 
det selvsagt være at foretrække hvis det var 
muligt at undgå disse forbrydelser, og dette, 
såvel som de konklusioner der er nævnt 
ovenfor, gælder formentlig også for flertallet 
af kriminelle porno-optagelser med mindreå- 
rige. Spørgsmålet er imidlertid om en krimi- 
nalisering af reproduktion og udbredelse af 
børneporno-optagelser ville have en sådan 
reducerende virkning. Hvis dette ikke er til- 
fældet, risikerer man gennem en kriminalise- 
ring netop at fremme den skadelige dramati- 
sering af hændelsen. Dette vender vi tilbage 
til. 

Hvad angår indflydelsen på køberne/bru- 
gerne af børneporno har det været hævdet, at 
der sker en gradvis forgrovelse af pornobru- 
geres sjæleliv med det resultat at de kan fin- 
de på at begå de handlinger, de ser afbildet i 
pornografien, f. eks. børnepornoen. Teorien 
om den gradvise forgrovelse, der medfører at 
der skal stadigt krassere og mere afvigende 
billeder til for at skabe den fornødne tilfreds- 
stillelse, er bl. a. baseret på en fejlfortolkning 
af det forhold, at der er sket en gradvis for- 
grovelse af pornoen i årenes løb. Den kends- 
gerning at en stedse større del af pornografi- 
produktionen og hermed udbuddet i porno- 
butikker udgøres at stedse grovere og mere 
afvigende pornografi tages som udtryk for at 
der sker denne tilvænning, der har sin paral- 
lel i brugen af narkotiserende stoffer som 
heroin og amphetamin. Forklaringen er en 
ganske anden: At der, som omtalt i indled- 
ningen, først efter et par års forløb begyndte 
at fremkomme egentlig »afvigerpornografi« i 
butikkerne skyldes naturligvis at producen- 
terne havde travlt med at imødekomme det 
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marked for »almindelig pornografi«, som 
debatten omkring pornofrigivelsen havde 
vakt i Danmark såvel som i udlandet. Først 
da dette marked -  hovedsageligt bestående af 
nysgerrige -  var mættet, begyndte pornofa- 
brikanterne, der var blevet bombarderet med 
opfordringer hertil af (især postordre) kun- 
der i ind- og udland, at efterkomme afviger- 
ønskerne. Medens det hjemlige marked for 
sådanne produkter ret hurtigt blev mættet, 
opstod et stadigt voksende marked for »afvi- 
gerpornografi« i udlandet efterhånden som 
flere og flere lande accepterede et lokalt salg 
af »normalporno«, de jure eller -  langt hyp- 
pigere -  de facto, samtidig med at de forbød 
»afvigerporno«. Eksempelvis blev »normal- 
porno« afkriminaliseret i Vesttyskland ved 
en lovvedtagelse i 1973 der dog først trådte i 
kraft i 1975. Allerede fra 1973 kunne »nor- 
malporno« nogenlunde frit forhandles i 
Tyskland; men de der ville have sadomaso- 
chistisk, gummi-fetichistisk eller børneporno- 
grafi, måtte fortsat skrive eller rejse til Dan- 
mark (selvsagt er det også forbudt at indføre 
den slags pornografi i Tyskland, man told- 
myndighederne og politiet har erkendt umu- 
ligheden af at kontrollere alle pornoforsen- 
delser for et eventuelt ulovligt indhold). En 
tilsvarende ændring fandt sted noget senere i 
Østrig, uden at den dog blev stadfæstet ved 
lov. Udbuddet i de danske pornobutikker 
reflekterer altså frem for alt den aktuelle si- 
tuation på dette område i turistkøbernes 
hjemlande; det giver ikke udtryk for en grad- 
vis voksende pervertering og forgrovelse af 
den enkelte køber men, af de just nævnte 
grunde, af kundekredsen som helhed. 

Hvad angår risikoen for, at læsning eller 
beskuelse af pornografiske handlinger kan 
forlede læseren eller beskueren til selv at ud- 
føre disse handlinger, er denne sag forlængst 
undersøgt i detailler, ikke mindst gennem de 
talrige undersøgelser der er foranstaltet af 
den amerikanske Commission on Obscenity 
and Pornography (1970-1971). Konklusionen 
af disse undersøgelser, der også omfatter 
egentlige eksperimenter over længere tid, er, 
at den eneste form for handling pornografi 
kan forlede til er -  masturbation. Derimod er 
pornografiens indvirkning på seksuallivet, 
selv det fuldt normale og ægteskabelige sek- 
sualliv, yderst beskeden (se bl. a. Kutchinsky, 
1973 b). 

For så vidt angår seksuelle handlinger der 
har form af lovovertrædelser, er det muligt at 
konstatere virkningen simpelthen ved at stu- 
dere ændringer i kriminalstatistikken. Forud- 
sætningen er naturligvis at der er tale om 
sager der meldes til politiet. Dette gælder i 
høj grad for kriminalitet der indebærer sek- 
suelle handlinger overfor mindreårige. Hvis 
teorien om at læsere af børneporno ville væ- 
re tilbøjelig til at omsætte det læste i praksis 
holdt stik, skulle man i de år hvor denne 
porno opstod have kunnet konstatere en stig- 
ning i sager vedrørende uterlighed over for 
børn. Ikke blot har en sådan stigning ikke 
fundet sted, der har tværtimod været et gan- 
ske betydeligt fald, således som det fremgår 
af figur I (side 21). 

Det fremgår af figur 1 at der i perioden 
1967 til 1969 skete et meget betydeligt fald i 
sager vedrørende uterlighed overfor småbørn 
meldt til politiet i København. Talmæssigt 
drejer det sig om godt og vel en halvering: 
fra 167 sager i 1966 til 81 sager i 1969. I 1970 
steg tallet ubetydeligt til 88 sager, men i 1971 
-  det første år hvor børneporno kom frem -  
faldt anmeldelsestallet igen kraftigt til 60 sa- 
ger (et fald på 32 pct.). I 1972 (hvor der som 
ovenfor omtalt ikke skete nogen yderligere 
udvikling på børnepornoområdet) steg antal- 
let af anmeldte uterlighedssager overfor børn 
igen ubetydeligt til 65, men i 1973, hvor pro- 
duktionen var ganske betydelig og markedet 
så at sige mættedes, skete der igen et betyde- 
ligt fald til 41 sager (denne gang et fald på 
37 pct. i løbet af et enkelt år). Ikke alene 
skete der altså ikke nogen stigning, men 
tværtimod et ganske betydeligt fald der tids- 
mæssigt falder nøje sammen med udviklin- 
gen på pornomarkedet (se nærmere Kutchin- 
sky, 1973 c, samt et større arbejde, der er 
under udarbejdelse). 

Det skal her tilføjes, at en række undersø- 
gelser, det ville føre for vidt at referere her, 
godtgør at der ikke kan have været tale om 
et fald i anmeldelsestilbøjeligheden. Tallet er 
utvivlsomt helt reelt: i løbet af en ganske 
kort periode der falder sammen med udvik- 
lingen af pornografien fra 1967 til 1973 blev 
antallet af uterlighedssager overfor småbørn i 
København halveret to gange, første gang da 
»normalpornoen« kom frem og anden gang, 
da »børnepornoen« holdt sit indtog. 

Det må siges ganske utvetydigt, at vi ikke 
med sikkerhed kan fastslå at der er en præcis 
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Figur 1. Tilfælde af fysisk uterlighed (blufærdighedskrænkelse) over for piger under 15 år. 
Antal bragt til politiets kendskab -  som regel gennem anmeldelse -  pr. 100.000 indbyggere i 
Københavns kommune. Tal baseret på politiets meldekort. 

og direkte årsagssammenhæng mellem por- 
nografi og seksuelle overgreb mod børn. At 
en sådan negativ sammenhæng foreligger -  
altså populært sagt jo mere porno des min- 
dre kriminalitet -  lader sig formentlig aldrig 
bevise med sikkerhed. Men der findes et 
stort antal indicier på at en sådan sammen- 
hæng eksisterer. For det første har vi det tids- 
mæssige sammenfald mellem fremkomsten af 
pornografi og et fald i seksualkriminaliteten, 
hvis lige sjældent er set indenfor andre grene 

af kriminologien. For det andet ved vi fra 
undersøgelser af seksualkriminelle, at en stor 
del af dem der begår uterlighed overfor små- 
børn ikke gør det fordi de føler sig særligt 
tiltrukket af småbørn, men fordi de er bange 
for voksne kvinder; dette ses bl. a. af at de 
har fantasier om samvær med voksne kvin- 
der og at de foretrækker »voksenpornografi« 
hvis de kan få fat på det (se bl. a. Gebhardt, 
Gagnon, Pommeroy & Christenson, 1965). 
Dette kan forklare det kraftige fald i perio- 
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den 1967 til 1969 hvor der jo kun fandtes 
»voksenporno«. De samme undersøgelser, 
samt undersøgelser jeg selv har udført, viser 
at der også er en gruppe pædofile der, som 
omtalt ovenfor, kun lader sig tilfredsstille af 
(fantasier om) børn som seksualobjekter. 
Dette kan forklare de kraftige fald der fandt 
sted netop da denne form for pornografi 
vandt indpas. At der ikke skete noget yderli- 
gere fald efter 1973 kan også forklares udfra 
den kendsgerning, at der ikke skete yderlige- 
re på pornomarkedet efter dette årstal. 

For det tredje viser en række undersøgelser 
at personer der er tilbøjelige til at begå uter- 
lighed overfor småbørn ofte onanerer meget 
-  gennemsnitligt mere end såvel ikke-krimi- 
nelle som andre seksualkriminelle. Det er i 
denne forbindelse væsentligt at bemærke, at 
uterlighedshandlingerne over for børn oftest 
afsluttes ved at gerningsmanden opnår seksu- 
el udløsning gennem onani -  ofte i enrum 
efter mødet med barnet. Barnet fungerer her 
ikke som et »seksualobjekt« i egentlig for- 
stand, men samværet med barnet er i sig selv 
en psykoseksuel stimulation -  et middel til 
seksuel ophidselse, der får sin udløsning gen- 
nem onani. Det er pornografiens velkendte 
funktion om psykoseksuelt stimulationsmid- 
del der formentlig muliggør, at den kan træ- 
de i stedet for en seksualforbrydelse over for 
børn. 

For det Jjerde viser undersøgelserne at dis- 
se »børnelokkere« lider meget af samvittig- 
hedsnag over det de gør; de føler sig i høj 
grad som afvigere og er ofte meget interesse- 
ret i at ophøre med de kriminelle handlinger. 
Dette gælder især dem der begår uterlighed 
overfor småpiger. Det er derfor meget forstå- 
eligt, at de ville gribe enhver lejlighed, og 
altså også pornografien, til at hjælpe sig selv 
på vej mod en ikke-kriminel og moralsk me- 
re acceptabel tilværelse. 

Overvejelser vedrørende virkningerne af  den 
foreslåede lovænding 

Hvilke vurderinger giver den ovenfor gen- 
nemførte analyse af børnepornoen, dens kø- 
bere og virkninger, anledning til? Jeg skal i 
det følgende pege på nogle punkter, idet jeg 
begynder med det, jeg anser for mest sikkert. 

(1) Meget tyder på, at børnepornografien 
har haft gavnlige virkninger på en lille grup- 
pe seksuelle afvigere, der på grund af børne- 
pornoens tilstedeværelse har kunnet nedsæt- 
te, helt ophøre, eller aldrig gå igang med at 
begå egentlige uterlighedshandlinger overfor 
småbørn. Hvis dette er rigtigt, vil en velgen- 
nemført kriminalisering af udbredelse og salg 
af børneporno, der medfører ophør af disse 
aktiviteter såvel som af den illegale produkti- 
on af børneporno, formentlig medføre at 
uterligheden overfor småbørn påny stiger. 
Det skal i denne forbindelse påpeges, at det 
ikke er helt små tal der er tale om. Hvis vi 
tør tro tallene vil det for hele Danmarks ved- 
kommende formentlig dreje sig om et halvt 
hundrede tilfælde om året, der har kunnet 
afværges gennem brug af børneporno. At et 
endnu større tal formentlig har kunnet af- 
værges gennem brug af voksenporno, der jo 
fortsat vil være lovlig, er naturligvis en trøst, 
men løser ikke problemet. Hertil kommer, at 
Danmark som hbvedproducent af børnepor- 
nografi gennem eksport til andre lande for- 
mentlig også har medvirket til at reducere 
seksualkriminalitet i disse lande. Det kan 
således påpeges, at der i Vesttyskland er sket 
et fald i uterlighed overfor børn af begge køn 
under seks år fra 1462 ofre i 1972 til 737 ofre 
i 1978, altså nedgang på 50 pct. I samme pe- 
riode har den samlede nedgang i seksualkri- 
minaliteten i Vesttyskland som helhed kun 
været på 12 pct., og nedgangen i uterlighed 
overfor børn i alderen seks til fjorten år har 
kun været på ca. 10 pct. -  et forhold der pe- 
ger direkte i retning af, at pornoen især kan 
benyttes af »egentlig pædofile«.*) 

(2) Imidlertid er det tvivlsomt om en lov- 
ændring som den foreslåede faktisk vil med- 
føre et fald i udbredelsen af børnepornografi. 
Som omtalt findes der i øjeblikket vidt ud- 
bredt, et stort antal blade og film af den 
nævnte art. Hvis disse blade bliver forbudt, 
vil det i realiteten betyde frit slag for enhver 
der tør løbe risikoen ved at reproducere dem. 
Med andre ord: meget tyder på at bladene 
vil blive kopieret af små illegale producenter 
der vil dukke op, om ikke før, så når de alle- 
rede nu trykte blade begynder at slippe op. 
Da salget vil foregå illegalt, »under disken«, 
vil priserne stige kraftigt, og dette vil for- 

*) Det skal oplyses,at den tyske kriminalstatistik ikke tillader en præcisere opdeling end den her anførte. 
Idealet havde været om man kunne skelne mellem drenge og piger, samt udskille gruppen fra 4-7 år. 
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mentlig være en tilskyndelse for småprodu- 
center til at gå igang med at fremstille disse 
blade. Vi ved fra den illegale periode af den 
»visuelle pornobølge« fra 1967 til 1969, at 
mange »småkriminelle« forsøgte sig i denne 
branche. De klarede sig ganske godt så læn- 
ge pornoen var kriminel, men forbløffende 
kort tid efter legaliseringen i juli 1969 blev 
de slået ud af priskonkurrencen med de store 
firmaer. Da de store firmaer utvivlsomt vil 
ophøre med at fremstille børneporno -  det 
største af dem har allerede besluttet at stand- 
se en sådan fremstilling pr. I. januar 1980 
uanset lovforslagets skæbne -  vil »de små og 
lyssky« producenter påny få en chance. 

(3) Nu vil der næppe været sket nogen 
stor skade, hvis der blot er tale om at allere- 
de eksisterende blade og film fortsat bliver 
reproduceret -  det vil være til at leve med. 
Men der er grund til at frygte at ønsket fra 
de »faste kunder« om en stedse fornyelse, 
før eller siden -  og snarere før -  vil føre til 
en fortsættelse af den hidtidige illegale frem- 
stilling af børneporno. Mindst to forhold 
peger på at originalproduktionen af børne- 
pornografi vil stige snarere end falde relativt 
hurtigt efter en gennemførelse af denne lov. 
Dels vil den under (2) omtalte prisstigning 
straks virke tillokkende på småkriminelle, 
dels vil hemmelighedskræmmeriet om den 
yderligere kriminaliserede produktion lettere 
end under de nuværende forhold føre til 
overproduktion. 

(4) Under disse omstændigheder, hvis de 
ovenfor omtalte forventninger holder stik, 
kan det ikke ganske udelukkes, at optagelsen 
af børnepornobilleder og film vil foregå un- 
der større tvang og pres end hidtil; der er 
endog, efter mit skøn, risiko for at egentlig 
seksualkriminalitet vil danne grundlag for 
produktionen af nye børnepornoblade. 

(5) Hvis sådanne kriminelle handlinger 
finder sted i forbindelse med pornooptagel- 
ser, vil der formentlig være øget risiko for 
psykiske skadevirkninger for offeret, jfr. 
hvad der ovenfor er anført vedrørende dra- 
matiseringen af handlingen: jo mere kriminel 
handlingen er, desto større risiko for en psy- 
kisk skadevirkning. 

(6) Dernæst skal påpeges problemerne om- 
kring den manglende kontrol med de »sorte 
penge«, der vil blive resultatet af illegal por- 
nografiproduktion, -distribution og salg. Por- 
noforhandlere, der i dag befinder sig helt på 

lovens grund, vil muligvis blive stillet over 
for valget mellem at forhandle de illegale 
produkter »under disken«, eller blive slået 
ud af konkurrencen. 

(7) Sluttelig skal peges på problemerne i 
forbindelse med den for håndhævelsen nød- 
vendige skelnen mellem »børnepornografi« 
og »pseudo-børnepornografi«. Den store 
håndhævelsesfordel der har været forbundet 
med det nuværende system: at det kun er 
aftagernes alder og (for politivedtægtens ved- 
kommende) udbredelsens grad af offentlig- 
hed, der var afgørende for, om der var tale 
om legal eller illegal aktivitet, falder bort, 
hvis en lov om forbud mod børnepornografi 
gennemføres som foreslået. Som omtalt 
ovenfor findes der pornografi hvor voksne 
modeller fremstilles som børn, og -  ikke 
mindst på grænsen mellem pornografi og 
kunst -  findes der erotiske fremstillinger af 
børn, hvor der næppe kan siges at have fun- 
det nogen krænkelse eller noget misbrug af 
børnene sted. I mange tilfælde vil ovennævn- 
te former for skelnen kun kunne finde sted 
efter nøjere granskning af billederne -  i bog- 
staveligste forstand med lup. 

Afslutning 
Konkluderende må jeg derfor udtrykke 

stor skepsis med henblik på rimeligheden i at 
gennemføre det fremsatte lovforslag, selv om 
jeg godt forstår og i princippet sympatiserer 
med tanken om at bringe overensstemmelse 
mellem den legale status af selve fotografe- 
ringen og den tilsvarende status af den vide- 
re reproduktion, distrubution og forhandling 
af produktet. Det er muligt at en sådan lov 
ville have haft den tilsigtede effekt, hvis den 
var blevet gennemført samtidig med lovæn- 
dringen i 1969, men på daværende tidspunkt 
var problemet ukendt -  selv om der i folke- 
tingsdebatten omkring frigivelsen blev ud- 
trykt bekymring med hensyn til beskyttelse af 
modellerne -  idet børneporno i egentlig for- 
stand ikke eksisterede den gang. På nuværen- 
de tidspunkt må det imidlertid siges at være 
for sent. Toget er kørt, og lader sig næppe 
standse: et forbud af den foreslåede karakter 
vil næppe kunne effektueres (uden meget 
betydelige og derfor urealistiske omkostnin- 
ger i form af politimandskab, hvortil kom- 
mer de sandsynlige omkostninger i form af 
øget seksualkriminalitet over for just de børn 
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man ønsker at beskytte). Derimod er der 
grund til at frygte en børnepornoproduktion, 
der, således bragt uden for offentlig kontrol, 
vil løbe løbsk -  til skade for de medvirkende 
børn, til kriminalisering af hidtil lovholdende 
distributører og forhandlere og til yderligere 
udbytning, diskriminering og stigmatisering 
af de fortsatte brugere. 

Her skal afslutningsvis peges på mulighe- 
den for et lovgivningsmæssigt kompromis, 
der må antages at kunne tilgodese en del af 
de hensyn der tilsigtes i lovforslaget, samti- 
dig med at de værste af de oven for antyde- 
de problemer undgåes. Forslaget går ud på 
kun at kriminalisere distribution m. v. af por- 
nografi, hvis optagelse indebærer »grov 
krænkelse« eller »groft seksuelt misbrug« af 

børn. Hertil kunne tillige explicit henregnes 
porno der som modeller benytter børn under 
en vis aldersgrænse, f. eks. 11 eller 10 år. 
Herved ville man. sandsynligvis tilgodese 
langt størsteparten af det reelle behov der er 
for »pædofile erotica« med såvel piger som 
drenge, idet alt tyder på, at det store flertal 
af »børneelskere« slet ikke bryder sig om 
den grovere pornografi, hvor små børn ud- 
sættes for grove seksuelle overgreb. Man ville 
under disse omstændigheder, formentlig stort 
set kunne undvære offentlig kontrol med 
produktionen, idet markedet for, og dermed 
produktionen af skrappere børneporno næp- 
pe ville kunne svare sig, derfor reduceres til 
et minimum i dette i forvejen yderst besked- 
ne område af pornoindustrien. 

København den 8. oktober 1979. 

BERL KUTCHINSKY 
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