
Sædelighedsfejden

Cocktailen af sex og frisind stammer fra 1960’erne og 
1970’erne. Sådan tænker mange af os. Men diskussion-
erne begyndte for over 100 år siden, hvor en kirke- og un-
dervisningsminister blev taget med champagne i glasset 
og bukserne nede hos en prostitueret. Det førte til moral-
ske deba� er om ægteskab, skilsmisser og sex. 

I sin bog Sædelighedsfejden tager Cecilie Bønnelycke 
læseren med tilbage til deba� erne under Det Moderne 
Gennembrud, hvor kvinders position i samfundet kom på 
dagsordenen, og ligestilling blev diskuteret. Og forfa� eren 
perspektiverer til moderne ophedede diskussioner om 
Jørgen Leth, Zentropa og MeToo.
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Projektet 100 danmarkshistorier 
er stø� et af A.P. Møller Fonden
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Forfa� eren siger 
”Mange tror, at den seksuelle frigørelse først startede i 1960’erne. Men jeg vil 
gerne vise, at den seksuelle frigørelse begynder med en samtale – eller et 
skænderi – allerede under Det Moderne Gennembrud. Og at vi står på skuld-
rene af Sædelighedsfejden, når vi i dag diskuterer MeToo, hævnporno og prosti-
tution.”

”Sædelighedsfejden var danmarkshistoriens første off entlige diskussion om 
seksualmoralen. Det var første gang, at man vovede åbent at tale om tabuem-
ner som køn, ægteskab og seksuel ligestilling – emner, vi i dag tager for givet at 
kunne tale frit om.” 

 

Om forfa� eren
Cecilie Bønnelycke er museumsinspektør ved Langelands 
Museum.

Om serien
Sædelighedsfejden er 14. bog i forlagets serie 100 
danmarks historier. Bøgerne udkommer en gang om 
måneden i o� e år og er centrale i projektet, der bl.a. om-
fa� er appen Dyst!, materiale på danmarks historien.dk og 
kronikker i Politiken. 

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


