PRESSE PÅ ”SEX”/”Historisk god sex”
OVERORDNET
I fire afsnit tager vi seeren med på en rejse ind og ud af sexlivet gennem de sidste 100 år. Det er fortællingen
om, hvordan vores syn på sex de sidste 100 år er vekslet mellem dyd og synd, og hvordan samfundsmæssige
forandringer og nye tider har indvirket på, hvad der foregår under dynenerne i de danske hjem.

Program 1 – SEXPIONERER
For 100 år siden var det sygt at have lyst, i dag er det sygt ikke at have lyst. ”Sexpionerer” er historien om de
pionerer der de sidste 100 år har kæmpet mod at sætte lysten fri, og hvordan de samfundsmæssige
forandringer har indvirket på vores syn på lyst i dag.

Program 2 – I DET OFFENTLIGE RUM
For 100 år siden var porno forbudt. I dag er det nærmere tabu at tale om grænser for porno i det offentlige
rum. ”I det offentlige rum” er historien om, hvordan pornografidebatten de sidste 100 år har stået som et
kulturelt kampfelt mellem de frisindede, og de der ser pornografi som noget der er til skade for samfundet og
de unge.

Program 3 – AFVIGERE
For 100 år siden var stort set alle andre former for sex, end det med henblik på at få børn, afvigende og
forbudt. I dag er det meste tilladt. ”Afvigere” er historien om, hvordan vi som samfund de sidste 100 år er
gået fra at se de fleste former for sex som afvigende, til i dag, hvor det næsten kun er de former for sex der
skader andre der er forbudt.

Program 4 – UTROSKAB
For 100 år siden var det syndigt at dyrke sex uden for ægteskabet – særligt for kvinder. I dag er der frit slag
på alle hylder. ”Utroskab” er historien om, hvordan vores seksuelle drifter de sidste 100 år har udfordret den
ægteskabelige institution og tosomheden som norm, og hvordan de samfundsmæssige forandringer har
indvirket på vores syn på utroskab.

