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Hvad skal der ske?

• Rammer

• Graviditet og fødsel

• Jordemødre

• Pause

• Barnedåb

• Introduktion

• Communion/ konfirmation



Graviditet og fødsel

• At blive gravid

• Tro og overtro

• Lægevidenskab

• Hvor bliver barnet født?

• Den fødendes hjælpere



Jordemodervæsenet

• 1537 Kirkeinstruksen

• 1672-forordningen

• 1685 Kirkeritualet

• 1714-forordningen

• 1750 Den kgl. Fødselsstiftelse

• 1810 Jordemoderreglementet

• 1914 Lov om Jordemodervæsenet



Jordemoderens opgaver (1877)
Til en Jordemoders Praxis henhøre følgende Forretninger:

• at betjene den fødende Kvinde i Fødselen og Barselkvinden i hendes Barselseng;

• at sørge for det nyfødte Barns Pleie;

• at undersøge Kvinder med Hensyn til Spørgsmaalet om Tilstedeværelsen af Svangerskab, eller om foregaaet

Fødsel; efter en Læges Anvisning

• at undersøge ikke svangre Kvinder med Hensyn til Spørgsmaalet om Tilstedeværelsen af nogen sygelig 

Tilstand i Kjønsorganerne eller Endetarmen; at sætte Klyster;

• at tage Vandet fra Kvinder;

• at aarelade;

• at sætte Igler og Blodkopper;

• at foretage Indsprøjtninger i de kvindelige Kjønsorganer;

• at anlægge Moderkrandse og andre Bandager for de kvindelige Kjønsorganer efter en Læges Anvisning.



Jordemødre

Kilder

● Indberetninger fra 1714/1803

● Jordemoderprotokoller fra 1862

● Tilsynet med jordemodervæsenet 

(amt og retsbetjent)



~ Pause ~



Barnedåb

• Anmeldelse af fødsel

• Hjemmedåb eller kirkedåb

• Kirkeritualet 1685

• Forordningen 24. juni 1771

• Forordningen 30. maj 1828

• Gudmødre, huemødre og faddere

• Festen



Introduktion

• Ren eller uren?

- og hvor længe?

• Ritualet før og efter Reformationen

• De dydige, gifte koner kontra de 

letfærdige fruentimmere

• Den langsomme afvikling 

(1688-1920)



Communion/ konfirmation

● Overgangen fra barn til voksen

● Nadveren

● 1536-1736

● Pietismen

● Bekræftelsen af dåben/ troen



~ Spørgsmål ~



~ Tak for idag ~
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