
Rigtig god fornøjelse med KØN REDELIGHED BRÆTSPILLET. 

Vi håber du får mange timers sjov, forundring og aha-oplevelser med spillet.

Praktisk: For at spillet skal fungere optimalt skal det printes i A3 - så du skal muligvis omkring et kopicenter, for at klare opgaven. Så 
kan du tilgengæld også få printet på tykt papir, så det holder til mange sjove stunder. Husk at printe på begge sider, så der kommer 
spørgsmål på den ene side og kategorier på den anden. Stregerne i kanten hjælper dig til at placere saksen.

På de næste sider finder du:

1: Spilleplade og felter til terning, som klippes ud og klistres på en almindelig terning

2: Kort med spørgsmål i de forskellige kategorier

3: Spilleregler

Sæt i gang



Terning
Kip ud og klister 
på en ternIng





Du er til Pride og der 
er masser af kærlighed 
– ryk tre felter frem.

Du hedder Henning og 
bruger hele vinteren 1970-
1971 på at strikke en islandsk 
sweater. Det kører for dig - 
ryk to felter frem.

Du opdager at jomfuhinden, 
som en dækkende hinde, hele 
tiden har været en myte - og 
skyder skylden på folkeskolens 
seksualundervisning. Ryk to 
felter tilbage.

P3 spiller ’Dude looks like 
a lady’ med Aerosmith. 
Du skruer op og rykker tre 
felter frem. 

Du vinder i fodbold og 
råber ”STORE PATTER!”, 
men din mor hører det 
– ryk to felter bagud. 

Du misforstår ordet ’kønskvo-
tering’ med ’købskvittering’ 
– og lover dig selv at google 
det senere. Ryk et felt frem for 
gode intentioner. 

Du går på kareokeebar og 
synger Beyonces ’If I were a 
boy’ - uden at kigge på 
sangteksten. Ryk to felter frem 
for den stjerneoptræden. 

Trump tweeter, at retten 
til abort bør afskaffes 
– du bliver fortvivlet og 
rykker et felt tilbage.

Året er 2015. Du er til jule-
frokost, og din chef gramser 
uønsket på dig. Da du endnu 
ikke har hørt om #metoo bliver 
du skamfuld og forvirret  - og 
sidder en omgang over. 

Du læser, at Koelbjerg-kvinden, 
der døde for over 10.000 år 
siden, i virkeligheden var en 
mand - og synes, det er en køn 
redelighed, på den fede måde. 
Et felt frem! 

Putin lancerer et nyt flag under 
hastagget #realfamily for at 
udtrykke sin modstand mod 
homoægteskaber. Du bliver 
uendeligt træt - sid over en 
omgang.   

Du forklarer uden problem 
begrebet ’Intersektionel 
feminisme’ for en gruppe 
venner. Du har styr på det - 
tre felter frem.

Du skal være forælder og 
alle spørger til kønnet - du 
svarer at: ”hn bliver en baby”. 
Du scorer progressive point 
og rykker et felt frem.  

Du opdager, at farven 
lyserød i Thailand associeres 
med kongen. Det udfordrer 
dit verdensbillede på den 
fede måde. Et felt frem. 

Du opretter en 
Facebook-profil og klikker 
dit køn af på en liste af 
58 forskellige køn. Et felt 
frem for friheden.

Ugandas præsident indfører en 
lov, der giver livstidsfængsel til 
homoseksuelle og tre års fængsel 
til alle andre, der undlader at 
angive homoseksuelle. Dybt 
deprimerende - tre felter tilbage.

Du stener over ordet 
’familiefar’ og forsøger at 
komme i tanke om den 
kvindelige pendant. Sid 
over en omgang, imens du 
tænker. 

Du hører, at Rwanda er 
verdens fjerde mest ligestille-
de land, mens Danmark halter 
bagud på en 14. plads. Det gør 
du også - tre felter tilbage. 

Du er lige blevet far og 
tager halvdelen af bar-
selsorloven - tillykke! 
Og et felt frem. 

Du hedder Jonna og bruger 
sommeren 1971 på Femø, 
hvor du tager kussetryk, 
diskuterer politik og dyrker 
fællesskabet. Alt er love - et 
felt frem.

Du fylder 4 år, hedder Jesper 
og ønsker dig brændende 
en kjole - så det får du 
selvfølgelig. Tillykke og to 
felter frem. 

Du fylder 18 år og bliver i 
fødselsdagsgave indkaldt til 
session ved militæret. Fordi du 
hedder Thomas. Fædrelandet 
kalder - ryk tre felter bagud. 

Du skal tisse og benytter 
derfor det første ledige toilet, 
uagtet de små ikoner med 
kjole og bukser på toiletdøren. 
Hverdagsaktivismens små 
oprør og sejre: Et felt frem!

Du er i Aarhus og opdager, 
at der er noget, som hedder 
Kvindemuseet. Du er vild med 
det, og synes, at det er mega 
sejt! Ryk et felt frem.

Du hedder Theis og opdager, 
at “farkroppen” - the dad bod 
- er på mode igen. Du hviler 
nu lidt bedre i dig selv. Ryk et 
felt frem. 



Hvornår blev Ligestillings- 
ministeriet oprettet i Danmark?
 
a) 1972  
b) 1985  
c) 1999

Hvad kaldes ideen om man-
dens lige mulighed for at kunne 
fravælge forældreskab inden-
for samme tidsperiode, som 
kvinden kan få en fysisk abort?
a) Fader abort
b) Juridisk abort
c) Forældreskabsfravalg 

Under hvilket andet ministerium 
ligger Ligestillingsministeriet i 
2018 som ressortområde?
a) Børne- og Socialministeriet
b) Sundheds- og Ældreministeriet
c) Udenrigsministeriet

Hvad hed Danmarks hidtil 
eneste mandlige Ligestillings-
minister fra 2011-2015?  
a) Manu Sareen 
b) Uffe Elbæk
c) Morten Østergaard

Hvornår fik kvinder stemmeret 
i Danmark?

a) 1849
b) 1889
c) 1915

Hvilket år fik mænd, med indførsel af 
Danmarks grundlov, stemmeret – så-
fremt de var over 30 år og og fx havde 
indfødsret, egen bopæl og ikke modtog 
fattighjælp?
a) 5. juni 1834
b) 5. juni 1849
c) 5. juni 1889

Hvilket år blev loven om svanger-
skabsafbrydelse – abortloven – 
der gav kvinder ret til abort indtil 
udgangen af 12. uge indført?  
a) 1967
b) 1973
c) 1980

Hvornår fjernede Danmark  – som 
det første land i verden – transkøn-
nethed fra Sundhedsstyrelsens liste 
over psykiske sygdomme?
a) 1988
b) 2001
c) 2017

Hvilket år fjernede Danmark 
homoseksualitet fra Sundhedssty-
relsens liste over psykiske sygdom-
me? 
a) 1973 
b) 1981
b) 1998

I Danmark indkaldes kun 
mænd automatisk til session, 
når de fylder 18 år. Hvad er 
konsekvensen af at udeblive? 
a) En advarsel og en genindkaldelse 
b) En bøde på 500 kr. 
c) En bøde på 1000 kr. 
 
 

Danmark har et af verdens mest 
kønsopdelte arbejdsmarkeder 
– hvor mange procent af alle 
danske sygeplejersker er mænd?
a) 3,5 %
b) 10%
c) 22,5%

Danmark har et af verdens mest 
kønsopdelte arbejdsmarkeder 
hvor mange procent af ansøger-
ne på maskinmesteruddannelsen 
i 2017 var kvinder?
a) 1%
b) 5%
c) 10%

Ligelønsloven i Danmark fra 
1976 skal sikre lige løn for lige 
arbejde uanset køn – hvor stort er 
løngabet i dag mellem kvinder og 
mænds indkomst? 
a) 9,6% 
b) 13,2 % 
c) 16,4 % 

Hvordan var kønsfordelingen i 
det danske folketing efter valget 
i 2015? 
a) 37,4 % kvinder & 62,6 % mænd
b) 41,2 % kvinder & 58,8 % mænd
c) 48,1 % kvinder & 51,9 % mænd

I 1924 blev Nina Bang Danmarks 
første kvindelige minister under 
Stauning-regeringen. Hvad var 
hun minister for?  
a) Minister for offentlige arbejder
b) Socialminister
c) Undervisningsminister

I hvilket år vedtog Folketinget 
homoseksuelles ret til adoption på 
lige fod med heteroseksuelles? 
a) 1998
b) 2003
c) 2010

En politivedtægt fra 1913 gjorde 
det ulovligt, at ”Mandspersoner 
færdes offentligt i Kvindedragt” – 
hvornår ophævedes bestemmelsen? 
a) 1946
b) 1955
c) 1967

Fra 2014 indførtes i Danmark 
muligheden for juridisk kønsskifte 
med nyt cpr-nummer. Hvor man-
ge danskere havde skiftet juridisk 
køn et år efter lovændringen?
a) 52
b) 189
c) 386

De danske cpr-numre er kønsbe-
stemt: En kvindes cpr ender på et 
lige tal og en mands på et ulige 
– hvornår blev cpr-registeret 
indført? 
a) 1957
b) 1968
c) 1978

Danmark frigav som det første 
land i verden billedpornografien 
i år? 
a) 1967
b) 1969
c) 1971

KVINFO er et specialbibliotek og 
videnscenter under Kulturministe-
riet - hvad står KVINFO for? 
a) Køn viden information forskning
b) Kvindeforskning
c) Kvinde Forskningens Organisation

Hvilket land var i 1980 det første 
land i verden til at få et folkevalgt 
kvindeligt statsoverhoved?
a) Sirimavo Bandaranaike, Sri Lanka 
b) Isabel Perón, Argentina
c) Vígdís Finnbogadóttir, Island

8. marts er Kvindernes Internati-
onale Kampdag – hvilken dag er 
Mændenes?
a) 23. juni
b) 4. september 
c) 19. november

Hvilket politisk slogan associeres 
ikke med 70’ernes Rødstrømpe-
bevægelse?
a) Ingen kvindekamp uden klassekamp
b) Fremtiden er feministisk
c) Det private er politisk

Hvornår vedtog Folketinget loven 
om kønsneutralt ægteskab, der 
gav homoseksuelle i Danmark 
mulighed for kirkevielse?
a) 1999
b) 2003
c) 2012
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Hvilket symbol – som bøsserne sene-
re tog aktivt til sig som et statement 
– skulle de bære i KZ-lejrene under 2. 
Verdenskrig?
a) En stjerne med fem takker
b) En sort cirkel på rød baggrund
c) En lyserød trekant 

Hvilket symbol skulle lesbiske 
bære i KZ-lejrene under 2. Ver-
denskrig?
a) En mørkegrøn stjerne 
b) En sort trekant
c) En lyserød cirkel

Hvilket bogstav fra det græske 
alfabet associeres med LG-
BT-miljøet verden over?
a) Lambda
b) Beta
c) Sigma

Hvor mange homoseksuelle mænd 
blev deporteret til KZ-lejrene under 2. 
Verdenskrig?

a) ca. 3-5000 mennesker
b) ca. 7-12.000 mennesker
c) ca. 10-15.000 mennesker 

Hvad hed forløberen for nutidens 
Pride, der opstod i New York i 1969?

a) Christopher Street Liberation Day
b) The Gay Liberation Day
c)  Stonewall Day of Freedom 

 
Hvornår blev Lesbisk Bevæ-
gelse grundlagt i København?
a) 1958
b) 1962
c) 1974

Landsforeningen for bøsser, lesbiske, 
biseksuelle og transpersoner hedder 
i dag LBGT Danmark – hvad hed det 
ved grundlæggelsen? 
a) Forbundet af 1948
b) Landsforeningen for bøsser og lesbiske
c) Homofiles Landsforbund

Den franske filosof og forfatter 
Simone de Beauvoir, udgav i 1949 en 
af feminismens store klassikere, hvad 
hed bogen? 
a) Det andet køn
b) The Feminine Mystique
c) I love Dick

På hvilken dansk ø har man 
siden 1973 holdt kvindelejre i 
sommeren?
a) Tunø
b) Sejrø
c) Femø

Rødstrømpebevægelsen satte ligestil-
ling og kvindefrigørelse på dagor-
denen i 70’erne – hvorfra kom bl.a. 
inspirationen til bevægelsens navn?
a) De engelske blåstrømper
b) De russiske rødstrømper
c) De franske hvidstrømper 

George Jorgensen gennemgik 
verdens første vellykkede køns-
skifteoperation på Rigshospitalet i 
hvilket år?
a) 1952
b) 1967
c) 1975

Hvem udgav i 1993 sangen ’Vi 
finder os ikke i sexchikane’?
a) Kandis
b) TV2
c) Shu Bi Dua

’Foreningen Frivilligt Moderskab’ fra 
1923, der bl.a. arbejdede med børne-
 begrænsning via præventionsoplys-
ning, blev stiftet af  hvilken farverig 
cigarrygende dansk forfatter, debattør 
og kvindepolitisk aktør? 
a) Marie Nielsen 
b) Thit Jensen 
c) Johanne Næser  

Jørgen Christensen var i 80’erne 
den første danske mand til at blive 
uddannet jordmoder - hvor mange 
mænd er uddannet jordmødre 
sidenhen? 
a) 10 
b) 70
c) 130

Hvor mange ulovlige aborter udførte 
lægen Jonathan Leunbach - der bl.a. 
arbejede for retten til abort - frem til 
1936, hvor han blev anholdt og tabte 
sine borgerlige rettigheder i 5 år?
a) ca. 50
b) ca. 150
c) ca. 300  

Opretter du en facebookprofil 
i dag kan du vælge imellem 58 
køn - hvornår indførte Facebook 
dette tiltag? 
a) 2010
b) 2014
c) 2018

I de homeriske hymner fra 600-500 
f.kr. mister den græske høstgudinde 
Demeter sin datter og lader derfor 
alle afgrøder visne. Hvordan fik hun 
humøret igen? 
a) Guden Jambe viser hende sin vulva 
b) Demeter former et nyt barn af sit ribben
c) Zeus lover hende et drengebarn 

Hvad hed de indsnørede fødder, der 
var ideal for overklassens kvinder i 
Kina frem til 1900, hvor foden blev 
deformeret ved at svangen blev knust 
og fødderne snøret ind? 
a) Magnoliafødder
b) Orkidéfødder
c) Lotusfødder

Hvorfra menes ordet tabu at stamme 
fra – der i sin oprindelige form 
’tupua’ kan betyde både menstruati-
on og hellig? 
a) Peru
b) Polynesien 
c) Papua Ny Guinea

Hvad kaldes de penisskjulere, der 
traditionelt er blevet båret af den 
oprindelige befolkning i det vestlige 
New Guinea og Melanesien for at 
dække deres køn?
a) Peniskogger
b) Penistornyster
c) Penisfutteral 

Bogen ’Kvinde kend din krop’ er ud-
kommet i fem udgaver siden 1975. 
Hvornår udkom den mandlige 
pendant ’Kend din krop, mand’?
a) 1988
b) 1997
c) 2006 

Hvem var fra år 51-31 f.Kr den 
sidste farao i Egypten?

a) Kleopatra 
b) Nefertiti
c) Ramses

Hvem var den første kvinde til i 
1903 at modtage en Nobelpris?
a) Marie Curie - i fysik
b) Bertha von Suttner -  for sin 
indsats for verdensfreden
c) Selma Lagerlöf - i litteratur

Hvilket nordisk land indførte i 
2017 ligeløn for fodboldslands-
holdene? 
a) Danmark
b) Finland
c) Norge

Hvor gammel var den kvindelige, 
franske kriger Jeanne d’Arc, da 
hun blev brændt på bålet som 
kætter?
a) 19
b) 24
c) 26



KØN & ARV 

KØN & ARV 

KØN & ARV 

KØN & ARV KØN & ARV KØN & ARV KØN & ARV KØN & ARV

KØN & ARV KØN & ARV KØN & ARV KØN & ARVKØN & ARV 

KØN & ARV 

KØN & ARV KØN & ARV KØN & ARV KØN & ARV 

KØN & ARV KØN & ARV KØN & ARV 

KØN & ARV KØN & ARV KØN & ARV KØN & ARV 



Nymfomani kaldes overdreven 
sexdrift hos kvinder – hvad 
hedder det for mænd?

a) Satyriasis 
b) Anthromani 
c) Fyloleksi 

I hvilet årti blev p-pillen udviklet?
 
a) 1950’erne  
b) 1960’erne 
c) 1970’erne

Hvor store er  kvindens ægge-
stokke i gennemsnit?

a) ca. 2 cm 
b) ca. 4 cm 
c) ca. 8 cm 

Hvilket udtryk, der vandt frem i 
90’erne, bruges om urbane hetero-
seksuelle mænd, der er optaget af at 
pleje deres udseende? 
a) Dandy
b) Yuppie
c) Metroseksuelle

I hvilket årti blev seksualundervisning 
indført ved lov i Folkeskolen?

a) 1940’erne
b) 1960’erne
c) 1970’erne 

Hvad hedder fænomenet, hvor 
kropsaktivister søger at fremme et 
mere mangfoldigt og positivt syn på 
menneskekroppen bl.a. via sociale 
medier?  
a) Kropsmagfoldiggørelse
b) Kropspositivisme (Body positivity)
c) Kropsdiversitisme

I hvilket land i verden bliver der 
foretaget flest kønsskifteoperationer?

a) Thailand
b) USA
c) Iran 

Hvilket år blev verdens første 
reagensglasbarn født?

a) 1968
b) 1971
c) 1978

Hvornår er BMI-formlen, der skulle 
bruges til at beregne under- og over-
vægt hos større menneskegrupper, 
opfundet?

a) 1832
b) 1920
c) 1993

Hvis et barn bliver født med to  X 
kromosomer, hvilket køn tildeles 
det så ved fødslen? 

En pige

Hvis et barn bliver født med et 
X og et Y kromosom, hvilket køn 
tildeles det så ved fødslen? 

En dreng

Klitoris’ anatomi er blevet disku-
teret i århundreder. Organet blev 
fuldt ud anatomisk kortlagt i?
a) 1854
b) 1897
c) 1998

Hvad betyder uterus på latin?

a) æggestokke
b) det mandlige urinrør
c) livmoder

Hvilket T-formet præventionsmiddel 
i plastic forhindrer æg i at sætte sig 
fast i livmoderen? 

a) Pesar
b) Spiral
c) P-stav

Hvilken læge er en obstetriker? 

a) En fødselslæge 
b) En fertilitetslæge
c) En mave-tarmlæge

Hvad står BMI, der er opfundet for at 
beregne større menneskegruppers 
under- og overvægt, for?

Body Mass Index

Hvilken seksuel udfoldelse har den 
franske forfatter Marquis de Sade 
lagt navn til? 
a) Sadisme
b) Masochisme
c) Tantra

Hvad står forkortelsen PMS 
for?
Præmenstruelt syndrom

Hvilken betegnelse bruges om en 
person, der holder af at klæde sig 
- og dermed bevidst udtrykke sig - 
som et andet køn?
a) Transvestit 
b) Transkønnet
c) Dragqueen

Hvad hedder det mest define-
rende mandlige kønshormon 
som alle mennesker har? 

Testosteron 

Hvad kaldes et kirurgisk 
indgreb, der stopper forplant-
ningsevnen hos mennesker? 
a) Sterilisation 
b) Kastration
c) Neutralisering

Under hvilket navn kendes læge-
midlet Sildenafil, der medfører 
øget blødtilstrømning til penis? 

VIAGRA

Hvad er den latinske betegnelse 
for den synlige ydre del af en 
kvindes kønsorgan? 
a) Vulva 
b) Vagina 
c) Venus

Hvor lange er de to indre klitoris-
ben, der løber på hver side af det 
synlige klitorishoved på kvindens 
vulva? 
a) ca. 1,5-2 cm
b) ca. 3-5 cm
c) ca. 7-10 cm 

Hvilken del af kvindekroppen 
hedder ’mamma’ på latin?

Brystet
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Hvad hed den amerikansk 
kunstner, der i 1978 designede 
LGBT-regnbueflaget?
a) Gilbert Baker
b) Hans Grass
c) Jim H. Baird 

Hvilken titel har den amerikanske 
kunster Judy Chicagos fotolitografi  
fra 1971 af en blodig tampon, der 
bliver trukket ud af en kvindes vulva? 
a) Red on canvas
b) Red Flag
c) Painting red

Hvordan er den gennemsnitlige 
kønsfordeling blandt besøgende 
på danske museer?
a) ca. 50 % kvinder / 50 % mænd
b) ca. 40% kvinder / 60 % mænd
c) ca. 60 % kvinder / 40 % mænd

Hvilken aktivistgruppe satte i 1989 
fokus på, at kun 5% af kunstværkerne 
på MET Museum of Art i New York var 
af kvindelige kunstnere – mens 85 % 
af nøgenmodellerne var kvinder?
a) Guerrilla Girls
b) Girl Squad
c) Fem Act Five

Hvordan er den gennemsnitlige 
kønsfordelingen blandt besøgen-
de på danske museer?
a) ca. 50 % kvinder / 50 % mænd
b) ca. 40% kvinder / 60 % mænd
c) ca. 60 % kvinder / 40 % mænd

Hvilket fødenavn havde den danske 
kunster Ovartaci, hvis kunstnernavn 
afspejlede de mange år af sit liv på 
psykiatrisk hospital, og som skiftede 
køn to gange i løbet af sit liv. 
a) Vitus Lauridsen 
b) Louis Marcussen
c) Urban Clausen 

Hvad hed kunstneren, som i 1889 blev 
gift med skagensmaleren P.S. Krøyer?

a) Louise Krøyer
b) Marie Krøyer 
c) Edvard Krøyer

 

Modernisten Edouard Manet malede 
i 1863 værket ’Olympia’, af en nøgen 
kvinde som får overrakt blomster 
af en tjenestepige. Hvorfor skabte 
maleriet skandale i Paris? 
a) Kvinden kigger direkte på beskueren
b) Kvinden er prostitueret
c) Kvinden dækker ikke sit køn

Den surrealistiske fotograf Claude 
Cahun har i dag kultstatus som en af 
de første queeraktivister – bl.a. med 
hendes kønsudfordrende selvportræt-
ter fra 1930’erne. Hvad var hendes 
borgerlige navn? 
a) Lucy Renee Mathilde Schwob
b) Suzanne Malherbe
c) Mary-Antoinette Courbebaisse

Hvor mange forfattere er kvinder på 
den obligatoriske kanon fra 2015, som 
alle elever skal stifte bekendtskab 
med i deres skolegang?
a) 2 ud af 14 forfattere 
b) 5 ud af 14 forfattere
c) 8 ud af 14 forfattere 

Den storsælgende japanske forfatter 
Haruki Murakami udgav på dansk 
i 2015 en tematisk novellesamling - 
hvad hed den? 
a) Mænd der hader kvinder
b) Mænd uden kvinder
c) En kvinde ser på mænd, der ser på 

Hvor mange besøgende havde ”Kvin-
dernes Udstilling” i 1895, hvor flere 
tusind kunst- og håndværksgenstan-
de lavet af kvinder blev udstillet?
a) 10.000 gæster
b) 50.000 gæster
c) 80.000 gæster 

Maleriet ’Verdens oprindelse’ fra 
1866 af Gustave Courbet, der viser en 
kvindes nøgne vulva, er parafrase-
ret af den franske kunster Orlan i et 
fotoværk fra 1989, der viser en mands 
nøgne lem – hvilket titel har fotoet?
a) Verdens undergang 
b) Verdens navle 
c) Krigens oprindelse 

Modernisten Edouard Manet malede 
i 1863 værket ’Olympia’, af en nøgen 
kvinde som får overrakt blomster 
af en tjenestepige. Hvorfor skabte 
maleriet skandale i Paris? 
a) Kvinden kigger direkte på beskueren
b) Kvinden er prostitueret
c) Kvinden dækker ikke sit køn

Romanklassikeren “Jane Eyre”, der 
skildrer kvinders position i 1800-tallets 
England, blev skrevet af Charlotte 
Brontë, men udgivet under hvilket 
mandligt pseudonym?
a) Currer Bell 
b) Johnston Kehr 
c) Stanford Hurley 

’Den andalusiske hund’ er blevet kaldt 
den første surrealistiske film, men hvor 
mange år forinden udkom kunstner-
inden Germaine Dulacs film ’Præsten 
og konkylien’, som Salvador Dalí og 
Luis Buñuels lod sig inspirere af? 
a) 5 år forinden – i 1924
b) 2 år forinden – i 1927
c) 1 år forinden – i 1928 

Brugen af kastratsangere – drenge, 
der blev kastreret inden puberteten 
- var særligt udbredt i 1500-1700-tal-
let. Hvornår døde den sidste kendte 
kastratsanger Alessandro Moreschi? 
a) 1875
b) 1899
c) 1922 

De kendte italienske kunstnere Botti-
celli, Bronzino og Tizian malede alle 
berømte værker af denne romerske 
gudinde?
a) Venus
b) Aurora 
c) Luna

I hvilket årstal fik mænd og kvinder 
lige adgang til Kunstakademiet?

a) 1898
b) 1908
c) 1918

Fra hvilken græsk ø kom den antikke 
græske og lesbiske digter Sappho 
fra? 
a) Kreta 
b) Athen 
c) Lesbos 

Hvad hed den amerikanske reklame-
tegner, kunstner og forgænger for 
popkunsten, som var berygtet for sit 
åbenlyse homoseksuelle liv i 60’ernes 
New York?
a) Grant Wood
b) Andy Warhol 
c) Terry Adkins

I hvilket år gik kunster Lene Adler 
Petersen nøgen gennem Børsen i 
København bærende på et kors for at 
sætte fokus på det patrikapitalistiske 
samfunds magtstrukturer?
a) 1959
b) 1969
c) 1987

Den frodige kvindeskulptur Venus 
af Willendorf blev fundet i Østrig i 
1908, hvor gammel er den?
a) 10-13.000 år
b) 17-20.000 år 
c) 22-24.000 år 

Hvad hed skuespillet af den norske 
forfatter Bjørnstjerne Bjørnson, der 
i 1883 blev startskuddet til Sædelig-
hedsfejden - en omfattende sam-
fundsdebat om datidens kønsmoral?
a) En glad Gut
b) En fallit
c) En handske

Hvilket eksperimentelt filmværk fra 
1971 af Ursula Reuter Christiansen blev 
genaktualiseret på Statens Museum 
for Kunst i 2018 som ”et af de vigtigste 
værker i dansk feministisk kunst”.
a) Tre Piger og en Gris
b) Den Røde Skov
c) Skarpretteren
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KØN REDELIGHED BRÆTSPILLET – SPILLEREGLER

1.	Placer brikkerne på start. Fordel bunker med spørgekort efter farve på spillepladen – med Køn Redelighed-kor-
tene i midten.  

2.	Første spiller kaster terningen. Viser terningen en farve læses spørgsmålet fra bunken med samme farvede kort 
op.  
Svarer spilleren rigtigt: Ryk frem til første felt af samme farve. Ved forkert svar: Bliv stående. 

3.	Slår en spiller et Køn Redelighed-tegn med terningen: Ryk frem til første felt med tegnet,  
hvorefter et Køn Redelighed-kort læses højt: held, uheld og kønskarma bestemmer,  
om spilleren  rykker yderligere frem, tilbage eller noget tredje. 

4.	Første spiller i mål vinder kønskampen. 

Held & lykke! 


