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Sædelighedsquiz 
Tip en 13’er om seksualitet, ægteskab, sex og prævention gennem tiden 

1600-1799 

 1 X 2 

1. I middelalderen var det ikke nødvendigt at blive viet, så mange par 
levede ugifte sammen. Med reformationen skete der en stramning 
om samlivet og det blev pålagt samlevere at blive gift. Hvad skete 
der, hvis man ikke fulgte reglerne? 
 
1) Man blev retsforfulgt og risikerede at få fængsel straf 
X) Man risikerede bandlysning af kirken og bøder eller fængselsstraf i 
tilfælde af at samkvemmet resulterede i børn 
2) Man blev sat i gabestok på byens eller landsbyens torv, hvor lands-
byens beboere kastede med rådne grøntsager på synderne 

   

2. Hvad var ægteskabets formål? 
 
1) At lave legitim børneavl 
X) At manden og kvinden var lige for loven i ejendomsret og deling af 
formue 
2) At man fik kirken og samfundets velsignelse af sin kærlighed 
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3. Hvad var reglerne for sex før ægteskabet? 
 
1) Man måtte have samleje, lige så snart man var trolovet 
X) Sex før ægteskab var forbudt og kunne resultere i bødestraffe 
2) Man måtte gerne have sex før ægteskabet, så længe man holdt sig 
til to partnere 

   

4. Hvor mange procent af brudene var gravide ved brylluppet i 1700-
tallet? 
 
1) 5 % 
X) 25 % 
2) 40 % 

   

5. Hvordan ”datede” man typisk på landet indtil slutningen af 1700-
tallet? 
 
1) Man deltog i ungdomslaug og legestuer og håbede på at finde en 
partner her 
X) Dine forældre bestemte din fremtid og din partner 
2) Man slog en annonce op i avisen 

   

6. Hvad var straffen for hor (seksuelt samvær med andre end ens æg-
tefælle)? 
 
1) Det var ikke en forbrydelse, og blev derfor ikke straffet 
X) Man blev bandlyst og skulle skrifte i kirken 
2) Man fik så store bøder som muligt og risikerede henrettelse efter 3. 
gang 
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7. Hvordan så man på prostitution i slutningen af 1800-tallet? 
 
1) Det var socialt accepteret og fuldt lovligt 
X) Det blev anset for at være et nødvendigt onde for at hjælpe med at 
tøjle mænds ustyrlige lyster 
2) Det var helt ulovligt og man risikerede fængsel 

   

8. I starten af 1900-tallet var sex uden for ægteskab ikke længere en 
forbrydelse, men var det socialt accepteret? 
 
1) Nej, det var stadig socialt uacceptabelt for unge kvinder at være sek-
suelt aktive før ægteskabet. Lidt anderledes så det ud for mændene 
X) Ja, ingen så ned på seksuelle forbindelser uden for ægteskabet 
2) Nej, ingen burde have sex uden for ægteskabet 

   

9. Hvad var holdningen til selvbesmittelse, altså onani? 
 
1) Onani var unaturligt, og krævede skrifte i kirken 
X) Onani var naturligt og ligegyldigt 
2) Onani blev betragtet som værende skadeligt for krop og sjæl 

   

10. Prævention, seksualoplysning og kvinders ret til frivilligt moder-
skab blev diskuteret kraftigt i starten af 1900-tallet, og allerede i slut-
ningen af 1800-tallet blev der reklameret for produkter, der havde 
med seksualitet at gøre. Det blev dog betragtet som anstødeligt at 
reklamere direkte for disse produkter, og sælgerne var derfor nødt 
til at være kreative. Hvad dækker f.eks. ”franske artikler” eller 
”franske varer” over? 
 
1) P-piller 
X) Sexlegetøj 
2) Kondomer 

   

Slutningen af 1800-tallet og 1900-tallet 
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11. I forbindelse med denne debat opstod også spørgsmålet om abort, 
der i århundreder havde været ulovligt og før 1800-tallet forbundet 
med dødsstraf. Hvornår kom den første abortlov? 
 
1) 1937  
X) 1955  
2) 1973 

   

12. Homoseksualitet havde længe været ulovligt, og betragtet som 
naturstridigt. Derfor var straffen ofte døden. I løbet af 1900-tallet æn-
dredes holdningen til homoseksuelle, og gennem hele århundredet 
blev det fuldt afkriminaliseret. Hvornår blev homoseksuel sex lovligt? 
 
1) 1900 
X) 1930 
2) 1960 

   

13. I 1944 udkom overlæge Axel Toftes bog Seksuel Hygiejne, der var 
særdeles udbredt og velanset. Hvad angav Axel Tofte mon som grund 
til, at kvinder var homoseksuelle? 
 
1) Manglende kønslig tilfredsstillelse i ægteskabet eller et ulykkeligt 
ægteskab 
X) Vedvarende læsning af homoseksuel litteratur 
2) Biologisk betinget, for kvindens celler var biseksuelle ifølge et arvet 
anlæg 
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