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Baby, barsel og barnedåb gennem tiden:  

Gratis foredrag på Gammel Estrup 

 

Ved foredraget ”Baby, barsel og barnedåb” kan man blive klogere 

på barselspotter, dåbskjoler, jordemødre og småbørn gennem 

historien. Genstande som knytter sig til graviditet og barselsliv de 

sidste 300-400 år er udgangspunkt for foredraget, der afholdes i 

samarbejde mellem Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum og Museum Østjylland. 

 

Uanset, om man lever i dag, under enevælden eller i middelalderen, om man 

er greve, husmand eller jord- og betonarbejder, så er anledningen til ens 

eksistens en fødsel. Omstændighederne og forestillingerne omkring fødsler, 

børn og barndom har dog set meget forskellige ud til forskellige tider. Ved 

foredraget kommer deltagerne med på en tidsrejse rundt i Gammel Estrups 

udstilling og ind i de historiske samlinger, for at afdække forestillinger og 

forhold omkring baby, barsel og barnedåb, der markant adskiller sig fra i 

dag: 

”At tro på det overnaturlige var for eksempel en almindelig 

del af dagligdagen for landbefolkningen indtil det 19. århundrede. Særligt 

mange ritualer og overtroiske handlinger knyttede sig til overgangsfaser i 

livet som svangerskab, fødsel og barsel. Kvindernes opfindsomhed for at 

undgå fødselssmerter eller for eksempel at få skeløjede børn var 

omfattende og indbefattede magiske genstande, dyr og tal. Spiste den 

gravide kvinde eksempelvis prikkede vibeæg, fik barnet fregner, og hvis 

hun kiggede gennem et nøglehul, blev barnet skeløjet. Forbandelserne 

kunne ophæves ved, at hun ved midnatstid gik ni gange rundt om kirken og 

de væsner som kvinden ønskede at beskytte sit barn i mod kunne afværges 

ved brug af amuletter som vættelys, arvesølv og korstegnet. Det skulle 

holde de underjordiske væk”, fortæller museumsinspektør Lisette Andersen 

fra Museum Østjylland, der sammen med museumsinspektør ved Gammel 

Estrup Danmarks Herregårdsmuseum Anders Sinding står for foredraget, 

der afsluttes med kaffe og kage fra Gammel Estrups herregårdskøkken. 
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Foredraget er en del af projektet Alle børn skal med, som er 

støtte af Nordea-fonden. Det er gratis at deltage, men tilmelding er 

nødvendig på museumsbutikken@gammelestrup.dk eller telefon 8648 3001.  

 

Praktisk info 

• Foredraget er torsdag den 23. september kl. 19-21 på Gammel Estrup, 

Randersvej 2, 8963 Auning. 

• Der serveres kaffe og kage undervejs. 

• Det er gratis at deltage. Forhåndstilmelding nødvendig på 

museumsbutikken@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 

 

For yderligere info om foredraget kontakt museumsinspektør Anders 

Sinding på ans@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 

 

Christen Scheel (1853-1926) blev den sidste greve på Gammel Estrup. Her er han 
portrætteret som barn. Før i tiden var omstændighederne og forestillingen omkring 
fødsler, børn og barndommen meget anderledes end i dag. Det kan man hører mere 
om, når Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Museum Østjylland 
inviterer til gratis foredrag på Gammel Estrup den 23. september. Foto: Gammel 
Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 
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