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Jordemødre i 1800-tallet 
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Redigering og layout: Forfatterne 
Forside: Olmerdugs pudevår, vævet af den gamle væver Niels Pedersen,  
Ane Magrethe Hansdatters søn. Er i Kirstens eje. 
Bagside: Billeder fra familietræf 2014. Foto: Erik Reinhold 
Tryk: dkPRINT, Rødby 
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Magdalenes barndom og ungdom 
 
Det stod ikke umiddelbart skrevet i stjernerne, at Magdalene skulle 

blive jordemoder. 
Magdalenes morfar Nelaus Pedersen var gårdmand i Gentofte sogn og 

fik ved udskiftningen i 1766 tildelt Bakkegården i Vangede. Bakkegården blev 
tidligt delt i Nordre og Søndre Bakkegård, som begge forblev i slægtens eje i 
løbet af 1800-tallet.  

Søndre Bakkegaard.  
Kilde: Eiler Nystrøm: Gentofte Sogn i Fortid og  Nutid, 1916 

 

Træsnit af Gentofte kirke før restaureringen midt 
i 1700 tallet. Kilde: Eiler Nystrøm: Gentofte Sogn 
i Fortid og Nutid, 1916. 
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Magdalene var datter af Inger Nelausdatter og 
Niels Peitersen/Petersen 
Inger Nelausdatter, født ca. 1742-1744 i Vangede, 
døbt 14.10.1742 el. 12.01.1744 i Gentofte kirke. 
Gift med Niels Peitersen, født ca. 1737.  
 
Da Magdalene blev født, boede familien imidler-
tid i København, hvor faderen var hyrekudsk. Der 
var 4 børn i familien:  
 
Maren Nielsdatter, født ca.1767 i København. 
Magdalene Nielsdatter født 1769 i København og 
døbt i Helligåndskirken 13. nov. 1769 
Nicolaus Nielsen, døbt 04.01.1773 i Helligånds 
Kirke, København. 
Anna Margrethe Nielsdatter, født ca. 1774 i Bad-
stuestræde, Helligånds sogn, København, døbt 
01.10.1774 i Helligånds Kirke, København. 

   
Døbt 13de Nov: - Niels Peitersen Hÿrekudske 
Karl i Compagnie Stræde og Hustr: Inger Nicola-
isd: deres Datter Magdalene. 
Test. [Faddere] Mad. Elisabeth P[utzemynt?] m. 
Hennings Hustr: I Compagn: Str: - Jomfr Birthe 
Møller ibid. Johan Henrich Henning ibid. - Sören 
Panch, Raadstue Tienere ibid - Jesper Jacobsen 
Grovsmid  paa Uldfelds Plads. 
 
 

 
 
 

Der findes stadig en grav-
sten for familien Nelausen 
på Gentofte kirkegård 
 

Helligånds Kirkebog: fødte 1743-1779, Anno 1769 p. 38 
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Ved folketællingen 1/7 1787 var familien flyttet til Sofiegade på Christianshavn: 
København, København (Staden), Christianshavn Kvarter, Sofiegade, 304: 

Niels Pedersen, 50, Gift, Huusbonde, Schiouer1, gift1 (første ægte-
skab) 
Inger Nicolaÿsdatter, 47, Gift, Hustru, gift1 
Maren Nielsdatter, 20, Ugift, Datter, leedig 
Malena Nielsdatter, 16, Ugift, Datter, leedig  
[det kan kun være Magdalene] 
Ana Margaretha Nielsdatter, 11, Ugift, Datter 
 
 
 

Bem.: I matriklen 1787: 
Sofiegade 304.  
I Matriklen 1806:  
Nyt matr.nr. 347 =  
Sofiegade 32. 
 
Det ser ud som om  
familien herefter bliver 
boende på  
Christianshavn. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Magdalene Nielsdatter, var altså født ca. 1769 i Compagnie Stræde, København, 
døbt 13.11.1769 i Helligånds Kirke, København. Næste gang vi støder på Mag-
dalene i arkivalierne er, da hun bliver trolovet den 5. maj og gift den 29. maj 
1795 med skræddersvend Jens Pedersen: 

 

                                                           
1 Schiouer - iflg. ODS (<http://ordnet.dk/ods/>) er sjovere løsarbejdere, bl.a. på 
havneområder, så det passer fint med, at folketællingen er fra Christianshavn.. 
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Det foregår i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn og der er følgende optegnel-
ser i Kirkebogen: 

Vor Frelsers Kirkebog 1761-1797, Viede [og trolovede] 
 

1795 d. 5. Maj 
Ungkarl, Skrædersvend Jens Pedersen og Pigen Magdalene Nielsdatter. 
Forlovere vare Værtshuusholder Niels Christophersen Nödholm i Fiolstræde 
No. 202 og Skrædermester Peder Reesen i Farvegaden No. 14 eller 17 begge 
Underskriver 
Niels Christophersen Nödholm / Peter Reesen. 
= Fabricius2  
Copuleret d. 29de Maj 

 
Vielsen kan ses i Vor Frelsers Kirkebog 1793-1813 Viede 1795:  

d: 29 Maÿ 
Jens Pedersen Skræders: og Magdalene Nielsd: Pige cop: i Kirken. 

 
Det ser ud til, at de to nygifte er flyttet ud til familien i Gentofte - Van-

gede – Ordrup. I hvert fald er deres ældste søn født i Ordrup og flere af fadderne 
er i familie med folkene på Bakkegården i Vangede, det gælder Else Sørensen 
og Jacob Sørensen, Teglgården i Ordrup, ligesom Hans Pedersen der er gift 
med Birthe Nelausdatter, Bakkegård. 

 
Gentofte Kirkebog 1796 fødte: 
Nr. 44 Den 13. nov. 1796 Nicolai Martin Jens Nelaus Martin. 
Forældre: Skrædder Jens Petersen og Hustrue Magdalene Nielsdatter i Ordrup. 

                                                           
2 Sognepræsten ved Vor Frelser Kirke Otto Fabricius  
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Faddere: Lars Jacobsens Kone, Else Sørensdatter, Lars Petersen, Jacob Søren-
sen og Hans Pedersen 
Konens kirkegang 18.dec. 

 
Hvordan det herefter går Jens Pedersen og Magdalene Nielsdatter, 

hvor de bor og hvad de lever af, er langt mere usikkert.  
På grundlag af langt senere oplysninger i lægdsrulle og i skiftet af Mag-

dalenes bo fremgår det, at de får endnu en søn: Lars Jensen, født ca. 1798. Det 
har ikke været muligt at finde Lars hverken i Gentoftes kirkebog eller i nogle af 
de københavnske kirkesogne. En eftersøgning i Fødselsstiftelsens Hovedproto-
kol viser, at der på Stiftelsen den 17. oktober 1798 er født en dreng med navnet 
Lars, som er døbt den 20. oktober og udbragt fra Stiftelsen den 21. oktober. 
(Fødselsstiftelsen hovedprotokol 1798 okt. Barn nr. 741). Den 26. november er 
der født endnu en Lars, der er døbt 1. december. Han er udbragt 8. dec. (Barn 
nr. 839) Desværre er moderen ikke til at verificere. Hun optræder kun som et 
nummer, men at Lars er udbragt af moderen betyder, at han ikke er anbragt i 
Plejestiftelsen for senere at blive sat i pleje blandt fremmede. Det kan derfor kun 
være et gæt, at en af disse drenge er søn af Magdalene og Jens, det kan passe 
med alderen. I så fald er det første gang, Magdalene stifter bekendtskab med 
Den kgl. Fødselsstiftelse, hvor hun siden skulle blive uddannet som jordemoder. 

Den Kongelige Fødselsstif-
telse opførtes 1755-57 efter 
tegninger af Thurah, som 
havde fået grunden foræret 
mod at lade den bebygge. Fa-
cadens udformning med balu-
strade foroven fortæller, at 
Thurah hældede til barok-
ken. Dronning Juliane Marie 
(1729-96) lod 1783 det her-
skabelige hus indrette til fød-
selsstiftelse. Den offentlige 
fødselsstiftelse havde tidligere 
hørt under Frederiks Hospi-
tal, hvor den havde haft til 

huse i den søndre pavillon mod Amaliegade. Formålet med institutionen var at 
skaffe ugifte mødre et tilflugtssted og forhindre de hyppige barnemord. 1910 
flyttede den til Rigshospitalet. 

Kilde: Jens Fleischer: København. Kulturhisto-
risk opslagsbog med turforslag, Kbh., 1985. 
 

Den Kongelige Fødselsstiftelse, Amaliegade 25 
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Magdalene og Jens har tilsyneladende levet i et ægteskab, hvor gemyt-
terne ikke rigtig kunne komme overens, så allerede i februar 1800 indsender 
Magdalene et Pro Memoria (en ansøgning) til Københavns Magistrat med an-
modning om at måtte leve separeret fra sin mand Jens Pedersen. 

 
 

Magdalene Nielsdatter og Jens Pedersens separation 
 

 
 
Registreringen af separationsansøgningen findes på s.96 I Magistratens 

Resolutionsprotokol 1800 under den 19. februar, og med henvisning til sin an-
søgning og klage afleverer Magdalene den 15. marts et Pro Memoria, hvor hun 
rykker Magistraten for at få en afgørelse fra ”Collegiumet”3. Magdalene er altså 
en viljestærk kvinde, som ikke går af vejen for at kæmpe for sig og sine børn. 
Hun har tilsyneladende også haft nogle gode hjælpere. Ganske vist kan hun 
skrive sit eget navn (i modsætning til manden Jens som underskriver sig med ført 
pen/hånd), men det ser ud som om hun ellers ikke selv har skrevet de doku-
menter, vi har set. 

 
Vi er så heldige, at selve klagen og en kopi af separationsbevillingen 

findes i Københavns Stadsarkiv: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 ”Ministeriet” 
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Til Hoÿe og Velædle Magistrat i Kiøbenhavn 
 

Underdanige 
Pro Memoria 

 
I anledning af at jeg under 7de f. M: har indgivet Klage over min Mand, 

Jens Petersen. Værtshuusmand, boende i Dronningens Gade paa Christians-
havn No 204 & 205, blev vi afhørt den  

12de og 14de Febr: hvilken sidste dag mig af Hoÿe og Velædle Magistrat 
blev lovet at indsende Forslag til Collegiumet, at jeg skulde beholde mine 2de 
Børn, hos mig, hvorimod han skulde give mig 1 rdr Ugentlig til Børnenes Under-
holdning, og at Sagen om 14 dage skulde være til Ende. – 

Jeg har som en fattig Kone der formedelst 2de Umündige Børn ikke 
kann fortiene det ringeste, med Længsel seet disse 14 dage imöde, men endnu 
er der ikke udkommen nogen bestemt Resolution. 

Jeg fordrister mig derfor i dÿbeste Underdanighed, da jeg ikke længere 
veed hvor jeg skal erholde min og mine Børns Underholdning, at udkomme 
med denne min Underdanige Promemoria, og Bønn at Den Hoÿe og Velædle 
Magistrat paa det snareste mueligt vilde meddeele mig naadig Bönnhörelse, da 
jeg hellers sehr mig i den störste Forlegenhed for mig og mine 2de Børn, da jeg 
hverken af min Mand eller nogen andre har nogen Understöttelse, om jeg ikke 
vil falde min Familie og Venner, som selv er uformuende til Last. – 

Jeg henlever i Underdanigste Forventning af en naadig Bönnhörelse. 
– 

Christianshavn den 15de Martÿ 1800 
Underdanige Magdalene Petersen. 
(Bemærk her kalder hun sig Magdalene Petersen) 
 
 
Denne klage hjælper tilsyneladende for i Magistratens arkiv findes ne-

denstående kopi af separationsbevillingen med Christian VII’segl. 
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Copie 
Vi Christian den Syvende 
af Guds Naade Konge til Danmark og Norge 
de Venders og Gothers Hertug udi Slesvig Holsteen 
Stormarn Dÿttmarsken og Oldenborg; Giörre vitterligt: 
 
at eftersom Magdalene Petersen af Vores Kongelige Rg i dentz Stad Kiöben-
haun, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun ei længere kan leve i Æg-
teskab med hendes mand Jens Petersen formedelst deres gemÿtters uoverens-
stemmelse, og des aarsag andholdt om at det mellem dem værende Egteskab 
maatte ophæves; Da ville vi, i Andledning af Fornævnte Magdalene Pedersens 
derhos giorte Ansögning og begiæring, samt den af os Elskelig Kiøbenhauns Ma-
gistrat derover afgivne Erklæring, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og 
hermed bevilge og tillade, at hun og fornævnte hendes Mand  Jens Pedersen 
maae leve adskildte i henseende til Bord og Sæng samt deres fælleds boe deeles 
mellem dem efter Loven, Dog at deres 2 sammen avlede Börn forblive hos 
hende, Indtil bemelte hendes Mand J: Petersen maatte kunne beviise at hun 
ikke giver dem den tilbörlige opdragelse, hvorimod han saalænge betaler hende 
4 Mark4 om ugen til Børnenes underholdning. Forbÿdende alle og enhver her-
imod eftersom forskrevet staar, at hindre eller i nogen Maade Forfang at Giörre 
i Vor Kongelige Residentz Stad  
 

Kiöbenhaun d 9 april 1800 
under Wort Signet 
C:R: 
 
Efter hans Kongl: Majestts: allernaadigste Befaling 
Moltche, Schou, Colbiörnsen, Mejersen?, Feddersen 
Cold, Knudsen, Monrad. 
/Hansen 
 
 

På højkant i venstre margen står: 
5/106-1800 Foreviiste ved Deelings Forrætningen af Indbemelte Jens Pedersen 
og Magdalene Pedersen Deres fælleds Boe den 16 april 1800 og Copie fremlagt. 

 

                                                           
4 det er lidt svært med møntfoden; men iflg. det, der senere oplyses kunne det være 4 Mark 
svarende til 1 Sletdaler, idet det først er efter 1813 møntfoden hedder Rigsdaler/Mark/Skil-
ling. På det tidspunkt er 1 Rigsbankdaler = 6 Mark, så underholdsbidraget er lidt uklart. 
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I Rigsarkivet fandtes så den omtalte bodeling 

 
 

 

No 106 
Anno 1800 den 16 April indfandt Skiftecomissionen sig ved Fuldmægtig 
Boldrop med Betjenten Taagerup for Wærtshusholder Jens Pedersen i hans til 
Lejehavende Værelser i Huset No 204 og 205 i Dronningens Gade paa Christi-
anshavn for i fölge hans Hustrue Magdalene Pedersens Begjæring at tage deres 
fælles Boe under Behandling til Deeling imellem dem da hun havde erholdet 
Kongel Bevilling til at leve adskilt i Henseende til Bord og Seng, samt deres 
fælles Boe at deeles imellem dem efter Loven. Herved var tilstædt Reqvirentin-
den  tilligemed hendes Mand fornævnte Jens Pedersen, hvilken sidste blev fore-
læst en hans Hustrue under ??? forundt Kongel allernaadigst Bevilling til at leve 
adskilt som meldt i Henseende til Bord og Seng og deres Boe at deles; og denne 
Bevilling, som Reqvirentinden havde indleveret, og som nu blev hende tilbage-
leveret, fremlagde hun nu Copie af; dernæst anviste de nærværende fælles Eier 
Effecter, der strax bleve registerede og af Betjenten til Skifteforretning vurderet 
saaledes: 
  

Hof-og Stadsretten. Københavns Skiftekommission:  
Forseglingsprotokol 1800-1801 
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   Rd M  Sk 
No 1. 1 Bord med 2 Bænke ......................................................... 1 2 - 
No 2. 3 Læder Stoele og 1 malet Slagbord .................................. ” 4 - 
No 3. 1 gl Fÿrre Dragkiste ............................................................. 2 - - 
No 4. 1 blaa og rödstribet Overdÿne og 1 gulstribet Underdÿne 8 - - 
No 5. 1 blastribet Underdÿne og 2 Pudev samt 2 Börne dito ..... 6 - - 
No 6. 4 Knive og 1 Gaffel ............................................................. - 1 - 
No 7. 1 Jerngrÿde .......................................................................... 2 - - 
No 8. 2 Vægtskaaler 2 Jernpander og 1 Kaffemölle .................... 1 - - 
No 9. 1 Slump gl Böger ................................................................ - 1 - 
No 10. 2 forskkjellig Flasker 2 Glas 2 Tragter 1 Blikmaal ............ - 2 - 
No 11. 4 sorte? Flasker ................................................................... - 1 - 
No 12. 2 hv Lagen ........................................................................... 3 - - 
No 13. 1 Cattuns Omhæng og trÿkket dito .................................... 1 - - 
[Omhang=sengeomhang, måske to forsk. kvaliteter?] 
No 14. 8 pund (pundtegn) Blaaegarn á 1 sk pundet ...................... 1 2 - 
Mere blev ikke nu viist [eller an viist] og af dette Töy anmeldte  

 
Mandens Moder Arbejdsmand Peder Ericksens Enke Inger som her-

ved var tilstæde, at de under No 4 og 5 anførte Sengeklæder vare hendes: hvilket 
Sönnen Jens Pedersen og tilstod, men hans Hustrue Madalene benægtede 
samme og paastod at disse Sengklæder tilhører Boet for övrigt lovede han at 
svare til det her i Dag registerede og vurdeerede Töy; men sagde derfor at han i 
Morgen skal flÿtte hen i Rigensgade i Kjælderen under Huset No 450; og at han 
har betalt Lejen her med 12 Rdl 14Sk; saa han intet skylder Verten; men at han 
havde laant samme af Frue Agentinde Hvidt samt at han skÿlder til hans Moder 
16 Rdl 3Sk, som han og tilstod og paastod [ham] af Boet udbetalt. Desforuden 
tilkjendegav Jens Pedersen at han i alt til Frue Hvidt er skÿldig 20 Rdlr; Konen 
Magdalene Pedersen begjærede at det registerede Töy inden i Morgen Middag 
blev afhentet; dog erklærede hun i det samme at naar hun maatte erholde Drag-
kisten, 1 Dÿne, 1 Hovedpude og 2 Börnepuder udleveret, og han derimod be-
taler al Boet behæftende Gjæld ville hun ikke have noget imod at han beholder 
det övrige Töy, hvilket Manden Jens Pedersen erklærede sig fornöjet med; og 
da de saaledes begge deri var blevne enige og Reqvirentinden erlagde for denne 
Forening i Salario til Rettens [Sp…..casse?] 9 M, blev denne reqvirrerte Separa-
tions og Deelings Forretning saaledes paa hendes og Mands forlangende herved 
sluttet. 

 
J: Pedersen Madelene Pedersen 
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Man kan her se, at Jens står som wærtshusholder; men i øvrigt ser det 
jo ikke ud, som om han har meget at gøre godt med, skylder endog en del penge 
væk. Separation og skilsmisse var jo bestemt ikke nogen let sag i 1800. Som man 
kan se, skulle der en kongelig bevilling til separationen, så der må have været 
ganske tungtvejende grunde til bevillingen, men det er ikke muligt at finde dem 
i dokumenterne. 

Uoverensstemmelserne mellem Magdalene og Jens er dog ikke slut 
med bodelingen. Det viser dokumenter fra Københavns Stadsarkiv: I årene 
1801-03 findes i Magistraten 1. Hovedfags journal flere sager, hvor de klager 
over hinanden men først til noget af det, vi ved om Magdalene i årene 1800 til 
1801. 

 
Magdalenes uddannelse som jordemoder 

 
Der er noget, der tyder på, at Magdalene efter separationen er taget ud 

til Gentofte – Vangede igen, og måske har hun fra familien her fået støtte til sit 
ønske om at blive uddannet som jordemoder. Det er i hvert fald i Gentofte, hun 
får den nødvendige læge- og præsteattest, som giver adgang til at søge om gratis 
optagelse på Den kgl. Fødselsstiftelses jordemoderskole og det er Stiftamtman-
den for Københavns amt, som anbefaler hendes ansøgning.  

De følgende dokumenter stammer fra Den kongelige Fødsels- og Ple-
jestiftelses arkiv i Rigsarkivet:  

Ansøgninger som læredøtre 1787-1850, inkl. vandelsattester m.m. 
På nedenstående vandels- og sundhedsattest står: 
Nærværende Kone Magdalene Nielsdatter; gift med Skræder Jens Pe-

dersen, som søger at blive indtaget paa Fødsels Stiftelsen i Kiøbenhavn, og der 
undervises til at blive Giordemoder, meddeles herved mit Vidnesbÿrd, at hun 
saalænge jeg har kjendt hende, har viist sig meget sædelig og anstændig i sit Lev-
net og Forhold, saa jeg med fuld Overbeviisning anbefaler hende til de Høie 
Vedkomende til at blive der antaget. 

Gjentofte d 2d Febr 1801.     HJCHøegh5 
Herunder et laksegl 

At ovenmeldte Kone, Magdalene, Jens Pedersens, er frisk og sund paa 
Legeme og Lemmer, og har et sædeligt Væsen, det bevidnes herved efter hendes 
forlangende. 

Khvn d 3 Febr: 1801      Mangor6. 

                                                           
5 Gentoftes sognepræst og provst i 1801 Hans Jørgen Christian Høegh  
6 Stadslæge i København C.E.Mangor med familie i Gentofte. Mangor var meget vidende og 
interesseret i fødselsvidenskab 



 

 
 
Med vandels- og sundhedsattesten i hånden kan Magdalene den føl-

gende dag bringe sin ansøgning til Stiftamtmanden for Københavns Amt Baron 
Knuth, som har myndigheden til at anbefale hende til en friplads på Den kgl. 
Fødselsstiftelse.    

 

Vandels- og Sundhedsattest 
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Pro memoria 
Til Deres Exelentze Hr Geheime Raad  
og Stifts Befalings Mand7 Baron von Knuth 

Underteignede, som er i Ægteskab med Jens Pedersen Skræder, bo-
ende i Gientofte Sogn Ønskede at blive Giorde Moder og at herudi vorde un-
derviist udi Den Kongelige Fødsels Stiftelse. Jeg har hertil erholdt medfølgende 
Præste og Sundheds Attest – Og er herved, Deres Exelentze, bønfaldende, om 
Höÿ Gunstig Recommandation hertil – og hvorom Jeg forsikrer mig, og at er-
holde underviisningen Gratis. Gientofte Sogn den 4 February Ao 1801. 

underdanigst af 
 

 
[Magdalene Nielsdatter] 

                                                           
7 Stiftamtmand 

Ansøgning om gratis adgang til Jordemoderskolen 
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Anbefalinger og ansøgning fører til optagelse som læredatter på Fød-
selsstiftelsen, næste billede viser, at hun starter 17. april 1801.  

 

 
 

 
 
 

No 14. 
Magdalene Nielsdatter 

Skrædder Jens Pedersens Hustrue af Gientofte 
Stiftamtmand Knuth har forespurgt om hun frit kunne blive oplært, da hun der-
efter skulde blive ansat som Giordemoder paa Kiøbenhavns Amt. 

1801 Marz 4 antaget at Konen til Paaske derpå 
1801 Apr. 17. indfandt sig. 

 
 
 
 

Fødselsstiftelsens protokol: Ansøgninger som Læredøtre 
1787-1850 inkl. Vandelsattester m.m. 
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Et år senere til Påske 1802 er Magdalene uddannet jordemoder. 
 

 
 

 
Læredøttre 
som udgaae til Paaske 1802 
Bodil Andersdatter ............ den 27 Apr: udg. 
Inger M: Bentsen ............... den 27 Apr udg. 
Nille Povelsdatter ............... den 14 Maii udg 
Ane Andersdatter............... den 13 Maii udg 
Ane Høyer ......................... den 24 April udg. 
Magdalene Nielsen ............ den 13 Maii udg 
 
 
 
 

Fødselsstiftelsens protokol 
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Man forventede en vis læsefærdighed hos læredøtrene, som havde 
denne lærebog: 

 
 
 

  

Digitaliseret udgave findes i Det kgl. Bibliotek, Rex.  
Forsiden af lærebogen, som kom i flere udgaver, blev brugt indtil 
omkring 1840. 
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Matthias Saxtorph skrev i bogens forord om meningen med bogen:  
”at de som især fra Landet underkaste sig min Undervisning og som i 

kortere Tiid maa oplæres i det ringeste kan have en Rettesnor at følge og ved 
Giennemlæsning daglig erindre sig, endog efter at de have forladt Skolen, den 
Lærdom og de Regler, som de i Forvejen have hørt grundig forklaret og selv 
lykkeligen udøvet.” 

 
Magdalene udgår den 13. maj 1802 efter 1 års arbejde og undervisning 

på Stiftelsen (der var normalt eksamen 2 gange årligt til Mikkelsdag 29. sep. og 
til Påske). Det sker formentlig med forventning om, at hun efterfølgende kan 
blive ansat som jordemoder i Københavns Amt.  Det var iflg. Stiftelsens Fundats 
fra 1787 en af Stiftamtmandens opgaver at sørge for, at der hvert år blev henvist 
2 kvinder til skolen fra hvert amt for at sikre uddannede jordemødre over hele 
landet. Ved hendes optagelse på uddannelsen står der jo netop, at det sker med 
henblik på at blive ansat som jordemoder i Københavns amt. 

Det har ikke været muligt at se, om hun nogensinde blev ansat. Måske 
har skilsmissen ikke længere kunnet holdes hemmelig. Beskyttere var der måske 
heller ikke mere. Stadslæge Mangor døde 17.3.1801 og stiftamtmand baron 
Knuth, der oprindelig havde anbefalet hende, blev i 1802 greve og ejer af Knuth-
enborg på Lolland.  

 
Disse dokumenter om uddannelsen tegner en del af billedet af en vil-

jestærk og initiativrig Magdalene, men de rejser også mange spørgsmål om, hvad 
hun foretog sig i tiden efter separationen. 

 
 

Sociale forhold omkring 1800 
 
Begyndelsen af 1800-tallet var en periode i Danmarkshistorien, hvor 

der skete meget på det sociale område. Det var landboreformernes tid. I 1803 
kom en ny fattiglovgivning og i 1814 almueskolelovgivningen, som sikrede un-
dervisningsret og -pligt for alle børn i landet.  

Den enevældige stats administration var siden midten af 1700-tallet be-
gyndt at interessere sig for sundhedsfremme og det, man kaldte ”folkeforme-
relse” ud fra den tankegang, at landets arbejdskraft var den vigtigste kilde til lan-
dets velstand. Blandt læger og præster, men også i overklassen her især blandt 
godsejerne var der nogle, som havde forslag til forbedringer af forholdene for 
landbefolkningen, uden at de af den grund kunne forlade den stand, de var født 
ind i og tilhørte. Lolland Falster var en af de egne i landet, hvor der skete for-
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bedringer i de sociale vilkår for almuen. En af foregangsmændene var Gehejme-
statsminister Grev Christian Ditlev Reventlow, Pederstrup.  Han var en af ”fæd-
rene” til skolelovgivningen i 1814, og han oprettede børneskole og seminarium 
på sit eget gods. På hans godser blev der også tidligt ansat eksaminerede jorde-
mødre ligesom på andre af Lollands godser og i byerne i Lolland-Falster Stifts-
amt. 

 
 

Om Jordemoderuddannelsen  
 
Der fandtes lovgivning om danske jordemødres virke tilbage fra Refor-

mationen, hvor et særligt kapitel i den kirkelige lovgivning handlede om dette. 
Her hedder det, at jordemødre skal være ærlige og gudfrygtige og ”forstå sig 
noget på deres Forretning” og så skal hun bo på ”bekvemme Steder”, sådan at 
hun både kan hjælpe rige og fattige. Desuden fandtes der i kirkelovgivningen 
regler for, hvornår jordemødre måtte foretage nød dåb. Det var også regler, som 
i forskellig udformning fandtes i den senere jordemoderlovgivning, ligesom præ-
stens undervisning og tilsyn med jordemoderen stadig var gældende i 1800-tallet. 
Jordemødrene havde også pligt til at meddele aborter og dødfødte til præsten, 
hvorefter det var præstens pligt årligt at videregive oplysningerne til Cancelliet 
(datidens Indenrigsministerium). 

Efterhånden som lægevidenskaben udviklede sig i løbet af 1600-tallet, 
overtog læger den undervisning af jordemødre, som tidligere var foregået alene 
ved oplæring fra den ene jordemoder til den anden i et kvindefællesskab. En 
jordemoderforordning fra 1714 fastslog, at jordemødre over hele landet efter 
eksamination af en læge skulle aflægge ed på forordningens bestemmelser. Det 
betød blandt andet, at de skulle fremvise skudsmål fra deres præst. Desuden 
hedder det i forordningen, at de skal være ædruelige og ”betænke at ofte tvende 
Menneskeliv og Sundhed beror på deres vindskibelighed”. De skal hjælpe både 
den rige og den fattige og ej forlade en kvinde, hvis fødsel er begyndt. Ved van-
skelige fødsler skal de rådføre sig med andre jordemødre eller tilkalde en læge. 

Oprettelsen af Den kgl. Fødselsstiftelse i 1787 havde det formål at være 
åbent for ugifte kvinders fødsel og barselsperiode, men skulle samtidig stå for 
uddannelsen af jordemødre samt lægekandidater i fødselsvidenskab. I forsøget 
på at give de eksaminerede jordemødre et bedre økonomisk grundlag og et for-
trin for de ueksaminerede blev der i 1791 udsendt en Placat (en bekendtgørelse) 
med faste takster for fødselshjælp samt bøder for at bruge ueksaminerede og i 
1797 en instruks for, hvordan jordemødrene skulle løse deres opgaver.  

I årene omkring 1800 gik det imidlertid langsomt med at få kvinder 
uden for København til at søge optagelse på Fødselsstiftelsen. Stiftamtmænd og 
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amtmænd i hele landet fik derfor fra 1799 til opgave at finde og tilskynde egnede 
kandidater i deres område til at tage uddannelsen på Fødselsstiftelsen, for at de 
herefter kunne vende tilbage til den egn, som de kom fra for at fungere som 
jordemoder blandt deres egne og dermed være med til at fremme overlevelsen 
for både børn og barselskoner. 

Næste skridt til forbedring af forholdene tog den enevældige statsadmi-
nistration med: Reglementet for Gjordemodervæsenets Indretning fra 1810, 
som havde det formål at oprette jordemoderdistrikter i hele landet med faste 
ansættelser af faguddannede jordemødre. 

 
Det er på denne baggrund og under disse vilkår, vi kan se på, hvordan 

Magdalene kom i gang med sit virke som jordemoder, ligesom vi senere vender 
tilbage til, hvad Jordemoderreglementet kom til at betyde for vores to jorde-
mødre på Femø og Askø. 

 
Hvad kan folketællingen 1801 og andre kilder fortælle om Magdalene og hen-
des familie i den første tid efter separationen?  

Både Magdalene Nielsdatter og Jens Pedersen var tilsyneladende som 
sunket i jorden ved folketællingen 1801. Selv om der i Magdalenes ansøgninger 
står, at hun og Jens bor i Gentofte i perioden 1.-4. februar 1801.  

Det lykkedes dog at finde noget brugbart i Folketællingen 1801 for Kø-
benhavns Vester Kvarter II, hvoraf det fremgår, at tællingen er foretaget pr. 1. 
februar 1801: 

 
Kbh.s Vester Kvarter, Vester Vold no. 277, familie nr. 17 (på den matrikel): 

Enger Pedersen8, Huus Moder, 70, Enke efter første Ægteskab,  
nyder ophold af hendes Sön 

  Jens Pedersen, hendes Sön, 37, Enkemand efter förste Ægteskab,  
  Skræder Svend 
  I højre margen står der: 2 Pers. 

                                                           
8 Navnet stemmer overens med Jens’ mors navn i bodelingsdokumenter og bekræfter at det 
er den rigtige Jens 



23 
 

Det passede ikke rigtig med, at Magdalene var ganske levende og på vej 
til at uddanne sig som jordemoder, men det understøtter indtrykket af, at sepa-
ration og skilsmisse bestemt ikke var noget man talte om, så hellere enke/enke-
mand.  

 
 

 
 
 
 

Kilde: www.kbharkiv.dk/ud-
forsk/kobenhavn-1761/kvar-
terskort - der er samme sted 
optegnelse over matriklernes 
ejere i 1757. Adressen er i 
dag Vester Voldgade 87. 
 

Vester Voldgade inden voldenes fald 
(Københavns Stadsarkiv:  
Københavnske Billeder ca. 1868) 
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Det krævede endnu større opfindsomhed at finde Magdalene og de to 
sønner Nelaus og Lars. De var ikke at finde i Folketællingen9, hverken i Køben-
havn eller i Gentofte og heller ikke på Femø. 

 
Jens boede altså sammen med moderen. Kunne det tænkes, at Magda-

lene havde taget ophold hos sine forældre? 
 
Vi fandt Magdalenes mor, Inger, nu som enke. Magdalenes far er altså 

død før 1801 – med mindre der også er en skjult skilsmisse her. 
 

Christianshavns Quarteer, Overgaden oven Vandet No. 186: 
 

 
. 

Inger Nicolay Petersens, Enke 1. gang, 58, Værtshuusholder 
Ole Jaberg, hendes Svigersøn, 36, givt 1 gang, Coffardie Baadsmand 
Anne Magrethe, Konen, 27, givt 1 gang 
Nicolay Peersen, Deres Barn, 5 
Lars Peersen, Deres Barn, 3 
 
Det er ikke Anne Magrethe og Ole Jabergs børn, der bor her10. Det er 

Magdalene og Jens’ sønner, og nu hedder de pludselig Peersen til efternavn. Det 
kan være faderens efternavn – eller morfaderens. 

 
 

                                                           
9 Folketællingen foregår normalt 1. februar lige omkring det tidspunkt Magdalene søger op-
tagelse på Fødselsstiftelsen 
10 Det bekræftes senere af flere dokumenter i Magistratens hovedbog se side 29. 
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Matr. Nr. 186 bliver i matriklen 
1806 til nr. 190 - Overgaden 
oven Vandet 24 (det røde hus 
her til venstre).  
Foto: Google Map 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I modsætning til de øvrige familiemedlemmer har det ikke været muligt 

at finde Magdalene i Folketællingen 1. februar 1801, hverken i København eller 
Gentofte, måske har hun været gæst hos familien i Vangede og på den måde 
smøget sig uden om at blive registreret. Dokumentet fra præsten i Gentofte er 
jo fra den 2. februar 1801, fra Stadslægen den 3.feb. og Stiftamtmandens fra den 
4. februar. 

 
 

Det fører frem til en anden af Magdalenes hemmeligheder:  
Datteren Ane Magrethe 

 
Fra den oprindelige slægtstavle som Ellen lavede, kender vi Magdalene 

Søndergård som jordemoder på Femø og Askø og som enke. Det fremgår også 
af slægtstavlen, at hun har en datter Ane Magrethe Hansdatter. Ane Magrethe 
må have en anden mand end Jens som far. Det antyder efternavnet. 

Hun angives at være født i København [omkring 1801] og det var længe 
en gåde for os, hvor hun mon var født og om det kunne tænkes, at Magdalene i 
forbindelse med sin uddannelse på Fødselsstiftelsen havde taget et barn i pleje? 

Det var ikke muligt at finde nogen Ane Magrethe i kirkebøgerne for 
Gentofte eller de københavnske kirkesogne, men her viste eftersøgningen i Fød-
selsstiftelsens kirkebog og Hovedprotokol over fødte sig at have svaret. 
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Hovedprotokol  
over de på den kgl. Fødselsstiftelse  
fødte børn 1. jan 1795 – 30. nov. 1805, 
1801. (Nu Arkivalieronline) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protokolside fra 1801: 

 
Barnets nr. 599, Moderens Nr. 596 født 27. juli døbt 1. aug.   
Ane Magrethe, d. 4. aug. Udbragt 
af givte forældre: skræddersvend Hans Ahrentzsen og hustrue  
Magdalene Nielsdatter, Læredatter 
 
Ane Magrethe er altså født mens Magdalene var læredatter, og nu har 

vi også en far til barnet. Det er skræddersvend Hans Ahrentzsen.  
 
Hans og Magdalene kan ikke være blevet gift. I 1801 var Magdalene og 

Jens stadig kun separerede, og det har heller ikke været muligt at finde doku-
mentation for andet, men Hans Ahrentzsen har altså erkendt faderskabet, og det 
er derfor bemærkelsesværdigt, at den lille pige får navnet Ane Magrethe Hans-
datter, når Magdalene rent juridisk stadig er Jens’ hustru. Måske har Ane Mag-
rethe været i pleje hos Magdalenes søster ligesom drengene medens hun gjorde 
jordemoder uddannelsen færdig. Det er dog ikke noget, vi kan dokumentere. 
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Vi har forsøgt at finde noget om, hvem Hans Ahrentzsen var, men det 
er meget sparsomt, hvad vi har fundet. På Stadsarkivet i København findes gamle 
laugsprotokoller blandt andet for Skrædderlauget. Her fandt vi, at Skrædderme-
ster Riesenberg i 1799 havde haft en svend med navnet Hans Arentzen, og ved 
Folketællingen i 1801 er der en skræddersvend Hans Arendsen, der bor som 
logerende hos en parykmager i Peder Madsens Gang, men vi har valgt ikke at 
gå videre af det spor.  

 
 

Skilsmisse og klager mellem de tidligere ægtefæller i 1802-03 
 
Klagesagerne drejer sig mest om drengene, som jo var i pleje hos Mag-

dalenes søster og om underholdningsbidraget til dem. Det tyder på, at Jens var 
for fattig til at betale, og at han søgte at komme udenom ved at kræve dem ud-
leveret til sig. 

 
 

 
 

Københavns Magistrats Arkiv. Magistratens 1. Hovedfags journal 1802 
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8. januar 1802, side 13: 
Nr. 41. 

Jens Pedersen ansøger at han og Hustrue Magdalene Pedersen, fra 
hvem han efter den i Gjenpart følgende Kongl: Resolusion i Aaret 1800 er se-
pareret, maae forekaldes, og hun paalægges til ham at aflevere deres 2de sammen 
avlede Børn, da disse hos hende nyde en slet Opdragelse. 

De mødte den 25 Jan: og Moderen tilbød at foreviise Børnene og for-
skaffe Attest om det modsatte. 

Den 27 Jan: bleve Børnene foreviiste, som befandtes vel og reenlig 
Klædte. 

Den 30 Jan: indkom en Attest11 at Børnene nyde god Opdragelse. 
Ansøgeren mødte den 3. Februar og blev betydet, at Børnene altsaa 

maatte blive hvor de ere. 
 
 
Først i 1803 blev Jens og Magdalene endelig skilt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
11 Attesten kendes ikke 

Københavns Magistrats Arkiv. 
Magistratens 1. Hovedfags  
journal 1803 
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Den 27. april 1803, side 147 og 148: 
Nr. 605. 

Jens Pedersen Standhavn12  anholder om gratis Bevilling til Ægteska-
bets aldeles Ophævelse mellem ham og fraskildte Hustrue Magdalene Peder-
sen, samt at han maae tillades at givte sig paa ny. 

De mødte den 2 May og Hun ønskede lige Tilladelse og lovede at 
skaffe Attest. 

Den 14 Maj indkom et P: M: fra ham. Hun mødte den 18 May og 
blev erindret om Attesten 

Denne indkom 24 Do. Indstiller. 
 
Men problemerne omkring børnene hører dog ikke op. 
 

Den 15. august 1803, side 287: 
Nr. 1212. 

Anne Margrethe Jaberg13 klager over at Jens Pedersen og en anden 
Mandsperson har, da hun ikke paa deres Forlangende vilde udlevere de 2de Børn 
som den førstnævnte har avlet med hendes Søster hans fraskilte Kone Magda-
lene Pedersen, udskjældt og slaget hende, hvorfor at hun beder dem opkaldt. 

 
Diskussionerne fortsætter de næste par måneder, hvor der også bliver 

afhørt flere vidner og hvor en sagfører, Assessor Lassen, bliver inddraget i sagen. 
Der bliver både omtalt en forligskommission og henvist til retten, men lige lidt 
hjælper det, Jens hverken kan eller vil betale erstatning til Magdalenes søster 
eller børnepenge til Magdalene. 

 
Da vi når frem til den 30. oktober 1803 i protokollen, får vi pludselig 

denne overraskende oplysning: 
 
Magdalene Nielsdatter Giordemoder paa Femøe ansøger at hendes fra-

skilte Mand Skrædersvend Jens Pedersen maae tilholdes at betale til hendes for-
nærmede Syster Anne M. Jaberg et ham paalagte 4   [Mark] om Ugen. 

 
Om søsterens erstatningskrav og børnenes underholdningsbidrag no-

gensinde er blevet betalt, er nok tvivlsomt; men Jens Ped[t]ersen glider nu ud af  
vores historie, og vi har ikke forsøgt at finde ud af, hvordan hans liv blev efter 
skilsmissen. 

                                                           
12 Forkortelse for Christianshavn 
13 Magdalenes søster 
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Her er det imidlertid, vi har den ældste optegnelse om, at Magdalene 
er jordemoder på Femø.  

Det bliver dokumenteret, da vi finder hende på et skema over jorde-
mødre ansat i Lolland-Falster Stiftsamt, der fulgte med i den Medicinalberetning 
der er indsendt til Danske Kancelli for 1804. Det fremgå heraf, at der på Lolland 
på dette tidspunkt er 21 jordemødre, som er uddannede på Fødselsstiftelsen. 
Det er dog byerne og de store godsers beboere, som er bedst forsynede med 
jordemødre. 

 

 
På skemaet står bl.a., at Magdalene Nielsdatter er jordemoder på 

Femø, at hun er 30 år og uddannet på Fødselsstiftelsen. Hun får 30 Rd årligt, 
foruden det hun kan få ved de fødsler, hun assisterer. Hun har frit hus og sæde 
korn. Vi kan også se, at hun er den første uddannede jordemoder i Fejø Birk. 
På Askø og Fejø er jordemødrene endnu uuddannede. 

 
Vi ved nu med sikkerhed, at Magdalene Nielsdatter/Petersen er kom-

met til Femø og fungerer her som jordemoder fra 1804. Det har ikke været 
muligt at finde hendes ansøgning eller nogen indstilling i Lolland Falster Stifts-
amts arkiv, idet der tilsyneladende er et hul i den bevarede journal fra 1803 fra 
1. juli til 1. november og det er netop i den periode, hun oplyser til Københavns 
Magistrat, at hun er jordemoder på Femø. Vi ved heller ikke noget om, hvorfor 
hun netop kom til Femø. 

Medicinalberetning 1804 fra Lolland Falster Stiftsamt: skema over stiftets 
jordemødre. Her Femø og Fejø. 
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Da Magdalene afleverede et Pro Memoria til baron von Knuth i 1801, 
hvor hun anmodede ham om en anbefaling samt spurgte til muligheden for at 
blive optaget på Fødselsstiftelsen gratis, bor baron Friderich Knuth på Lunde-
gård i Gentofte. 

 
Det er trods alt ikke langt fra de gårde i Vangede og Ordrup, hvor Mag-

dalene har familie, som formentlig gerne vil hjælpe hende til at kunne forsørge 
sig selv og sine børn efter skilsmissen. 

Friederich Knuth overtog grevetitlen og blev greve på Knuthenborg i 
1802 efter den ældre broder, Johan Henriks død, så det kan ikke udelukkes, at 
han har haft en finger med i spillet, da Magdalene blev jordemoder på Femø. 
Det var Stiftsamternes opgave at sørge for, at der kom uddannede jordemødre 
ud til alle egne af landet. Det kan jo være, at der i 1803 har været en kontakt 
mellem tidligere Stiftamtmand Knuth i Københavns Amt og Stiftamtmanden for 
Lolland-Falster Stift, Frederik Carl Krag Juel Vind Frijs, Juellinge [Halsted Klo-
ster].  

Magdalene har sikkert også haft behov for luftforandring. En skilsmisse 
var ikke særlig velset på den tid.   

Der er dokumenter i Lolland-Falster Stifts journal som viser, at byfoge-
den i Sakskøbing i 1803 søgte om en uddannet jordemoder fra København, da 
man ikke havde fundet egnede lokale emner. Jordemoderkommissionen ved 
Fødselsstiftelsen anviste Kirstine Friderih: Schults, som ses at være jordemoder 

Lundegård.  
Kilde: Eiler Nystrøm: Gentofte Sogn i Fortid og Nutid, 1916 
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i Sakskøbing i 1804. Det er således et eksempel på, at Jordemoderkommissio-
nen har været involveret i, at en jordemoder fra København kom til Lolland. 
Det kan måske også tænkes, at bønderne på Femø ligeledes har bedt om hjælp 
til at få en uddannet jordemoder til øen.  

Det er alt sammen gisninger; men vel ikke helt usandsynlige.  
 
 

Magdalene og hendes sønner på Femø 
 
Udgangspunktet for denne eftersøgning er oplysninger fra slægtsforsker 

Max Hansen, som i mange år har studeret folkene på Øerne i Smålandshavet 
og oprindelig bragte os på sporet af Magdalenes tilknytning til Femø. Han sendte 
disse afskrifter: 

 
Maribo Amt 1803 - 50. Militærsager 
Militærkopibog 1810-1811 

Sag 225 
Berg. Amtsforvalter 25/10 1810 spørger om: 
Københavns 5 lægd no.170 Nicolaj Martin Jensen 
Født i Ordrup Gentofte, opholder sig under Fejø Birk 
sendt til Erklæring til Birkedommer Montagne, retur 14/12 1810. 
Endelig Ekspedition 16/12.10 besvaret K.A. Berg. 
Ja: Nicolaj Martin Jensen. Flytter med sin moder  
Magdalene Søndergaard til Femø hvor hun skal  
være Jordemoder. Han er 10 til 11 År. 
  

Maribo Amt 1803 - 50. Militærsager 
Militærkopibog 1812-1814 

Sag 908 
Magdalene Søndergaard på Femø 21/7 1813 
Beder sin Søn Nicolaj Jensen 29-9-1 Del 
Meddelt Amts pas til Sakskøbing. For at lære Skomager Håndværk. 
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 Her er vi helt fremme ved 1810, men vi ved jo, at Magdalene er kom-
met til Femø omkring 1803. 

 Kan det tænkes, at hun ikke har fået meldt flytning for sine sønner 
eller har de fortsat været i pleje hos mosteren? Vi ved det ikke, men det gav 
anledning til at kigge i Lægdsrullen.14 

  
Det er i øvrigt her i militærsagen, at vi første gang møder hende under 

navnet Magdalene Søndergaard.  
Da Magdalenes sønner blev født, blev drengebørn på landet optaget i 

lægdsrullen ved fødslen, mens drenge fra byer først blev registreret efter indfø-
relsen af den almindelige værnepligt i 1849. 

Dette kan forklare formodningen om, at Lars er født på Fødselsstiftel-
sen i København, idet han først optræder i lægdsrullen i 1808. 

 
 

Hvad Lægdsrullerne fra Gentofte og Femø kan fortælle 
 
Kiøbenhavns Amts Nye Lægds Rulle (Hovedrulle) i Maÿ Maaned 1803 
 
 
Heraf fremgår det, at Gientofte 
har Lægd Nr. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Lægdsruller og søruller er fortegnelser over værnepligtige mænd i et antal udskrivnings-
områder, kaldet lægder, som fra 1701 kunne udskrives til militærtjeneste i hæren eller flå-
den. Via rullerne kan du følge den værnepligtiges flytninger i værnepligtsperioden og se, 
hvor han aftjente værnepligten.  
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Gl. 
Løbe- 
No. 

Nye 
Løbe- 
No. 

Fædre-
nes og 
Sønner-
nes 
Navne 

Sønner-
nes 
Føde-
sted 

Alder 
 
Aar 

Høide 
 
Tommer 

Nu ha-
vende 
Opholds-
sted 

Vedteg-
ninger 

  Jens Pe-
dersen 
Skræder 

     

243 200 Nielaus 
Martin 

Ordrup 5  Hiemme 
 

 

I Gentofte rullen, lægd 5 findes kun Nielaus/Nicolai (ikke Lars) 
 
Det samme gør sig gældende i de kommende lægdsruller, hvor vi fin-

der Nielaus og nogle oplysninger, der indikerer, at de militære myndigheder – 
eller faderen ikke har vidst, hvor Nielaus opholdt sig (noget er næsten umuligt 
at tyde; men nedenstående er et sammendrag af oplysningerne): 

 
Københavns Hovedrulle 1806, lægd 5, Gentofte  

Det er lb.nr. 170, der henvises til i Militærsagen omstående 
 
Lb.nr. 200, nyt nr. 170 Jens Pedersen Skrædder 
Nielaus Martin, født i Ordrup, 8 Aar. Opholdssted: vides ey 
 
Og så følger en del notater, som jeg prøver bare at skrive af. De står på 

kryds og tværs i kolonnerne: 
 
Fader boer i Lille Fiolstræde, bør? for en Politie Ret indkaldes og der 

giøre Reede for Sønnens Opholdssted. Sess: 1807 
 
Lægdsforstander paatog sig at faa tilveyebragt Rigtighed for hans Op-

holdssted. Sess: 1807 
 
Er af Amtet efterspurgt, men ? ey indl? D.r 
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I forbindelse med opholdssted vides ey står der også Prot D.m 1806 
Undersøgtes ved Politie Forhør og tilsvares? af Lægdet. Not 6 vil findes oplyst 
ved ? S [Session] 1807 [sagsnr.] 44/6 

 
Not 54 er Amtet meddelt 23/8 (intet årstal) 
Skal opholde sig paa Fæmøe med Moder,  
som der skal være Giorde Moder.  
Side Politie Forhør Not 54 Sess: 1808 
 
 

Hovedrulle Femø 1808 [lægd nr. 29] med flg. overskrift: 

 
1ste Deel Land Lægds Reserven 

Lægdet No 29 Fæmöe Sogn 
Lægdsmand Gaardmand Ole Pedersen i Sönderbÿe 

 
Største Lodseyer  Forvalter Lægdsmand 
Arvegods  Birkedommer Montagne Ole Pedersen 

 
 
 

Hovedrulle Maribo amt, Femø 1808: 
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Gl. 
Løbe- 
No. 

Nye 
Løbe- 
No. 

Fædre-
nes og 
Sønner-
nes 
Navne 

Sønner-
nes 
Føde-
sted 

Alder 
 
Aar 

Høide 
 
Tommer 

Nu ha-
vende 
Opholds-
sted 

Vedteg-
ninger 

  Magda-
lene 
Sønder-
gaard 

     

218 9 Nicolaÿ 
Jensen 

Kiøben-
havn 

13  Fæmøe Fader 
Jens Pe-
dersen 
er sepa-
reret fra 
Mode-
ren som 
er Jorde-
moder 

219 10 Lars 
Jensen 

Kiøben-
havn 

11  Fæmøe 

Her finder vi første gang Lars, mens han ikke findes i lægdsrullen fra 
Gentofte i 1809 

 
 
Nielaus optræder i Hovedrulle Københavns amt 1809, Lægd No. 5: 
 

 
Se skema på næste side: 
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Gl. 
Løbe- 
No. 

Nye 
Løbe- 
No. 

Fædrenes 
og 
Sønnernes 
Navne 

Sønner-
nes 
Fødested 

Alder 
 
Aar 

Høide 
 
Tom-
mer 

Nu ha-
vende 
Opholds-
sted 

Vedteg-
ninger 

  
Jens Pe-
dersen 
Skrædder 

     

170 125 
Nielaus 
Martin Ordrup 11  vides ey  

Udslettet som tilført Mariboe 
Amt 29 218/9 [lægd 29, lb.nr. 
218, nyt nr. 9] i Rullen af 1808, 
efter Amtmand Dons Skrivelse 
ved Lægdsforst. Svar af 5 Nov: 
1811. Sess 1812. 

Ingen Oplysning.  
Befalet Politie Forhør tilstilles 
Commissairen uden Hen-
stand. Sess: 1810 og 1811. 
 

Opholdssted ubekendt 
vedr. Amtets Brev 6 
Decb. 1808. Not: 104 
113 
Tilsvares af Lægdsfor-
stander efter C.R. af 16 
July 1796. 
Er tilført 3/10 

 
På de nyere lægdsruller for Femø 1811 og 1814 står Nicolay og Lars 

også med Magdalene Søndergård som forsørger og bemærkningen om at ”fade-
ren Jens Pedersen er separeret fra Moderen som er Gjordemoder”. Om Nico-
lay/Nielaus står der i 1814 efter hans alder noteret: 16 år, han er ”ualmindelig 
liden”.  Om Lars står der, at han i 1817 17 år gammel er 61 ¼ tomme = ca. 160 
cm høj. Det passer ganske godt med, at vi begge har hørt, at vores forfædre fra 
Femø ikke hørte til de højeste. 

Der har sikkert ikke været de bedste betingelser for at vokse sig stor og 
stærk med den barndom, de har haft. 

Der står også at begge har fået Amtspas til Saxkiøbing mod kaution.15 
Kautionisterne er også nævnt ved navn. Det er ”gårdboere” på Femø. 

Det kan måske være nogle, som de to drenge har tjent hos. 
 

                                                           
15 Dengang var det kun sønner af "bondestanden" (og af arbejdere ved landbruget og lign. 
som var værnepligtige). 
Hvis en familie eller de værnepligtige sønner, som endnu ikke havde nået sessionsalderen, 
flyttede til en købstad skulle der løses "amtspas" og gives garanti for at sønnerne tog plads i 
et landlægd, når de nåede den sessionspligtige alder. Det kunne også forlanges at der blev 
stillet kaution som garanti for stedfortrædere i stedet for de, der havde fået udstedt 
amtspas. De to love blev ophævet i hhv. 1860 og 1867. Læs dertil sidste afsnit af Niels Sten-
feldts ”Træk af Livet på Femø i svundne Tider”, side 41 
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Begge sønner opholder sig iflg. Lægdsrullen 1814 i Sakskøbing. Om 
de begge skulle være skomagere, har vi ikke kunnet finde nærmere oplysninger 
om. 

Vi har ikke efterfølgende fundet flere oplysninger om de to brødre, 
men de lever fortsat i 1844, idet de begge nævnes ved skiftet efter Magdalene. 

 
 

Lidt om Femø i begyndelsen af 1800-tallet     
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved folketællingen i 1801 boede 379 personer på øen. Som det kan 

ses af kortet, er der to landsbyer på øen. I Sønderby boede 159 personer fordelt 
på 36 husstande og i Nørreby 220 i 52 husstande. De fleste har levet af landbrug 
og, som det ses af kortet, er jorden opdelt efter den gamle tradition med lange 
smalle markstrimler som krævede, at arbejdet foregik i et landsbyfællesskab.  

Kirken ligger nærmest i midten af øen, præstegården i Sønderby, me-
dens skolen lå i Nørreby.  

Kilde: hkpn.gst.dk - Historiske kort på nettet: 
Kort over Femø 1819 
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Femø kirke 2019. Foto: Erik Reinhold 

 
En Folkemindesamler, Niels Stenfeldt16, har samlet og nedskrevet en 

lang række kilder om levevilkårene på Fejø, Femø og Askø til midten af 1800-
tallet, dette er et lille uddrag af:  

 
 

"Træk af Livet paa Femø i svundne Tider": 
 

En af øens præster Magister Sommer tegnede i 1798 i et portræt af øen og dens 
beboere: 

"Fæmø bestaar af tvende Byer og en Del Huse, som ialt udgør 217 Tdr. 
HK. Kirken er ikke liden imod andre paa Laaland og har et Taarn. 

Hver Bonde har mindst 5-6 Tdr. HK og dertil 50-70 Tdr. land; de 
fleste er nu udskiftede, men denne Fælles-skabs-Ophævelse havde i Førstningen 
mange Fordomme imod sig, som nu til Dels er hævede, da Erfaringen har lært 
dem det bedre, thi nu holdes 8 á 10 Køer, da hver Mand har faaet sin egen Jord, 
og derimod faa, gode Heste, som forhen var usle, smaa og alt for mange til hvert 
Sted. 

Bøndergaardene er smukke og vel vedligeholdte, de overtræffer de fle-
ste af de sjællandske. Og naar Fæmø og de andre Øer kun havde Skov eller 
Tørv, kunde de regnes blandt de særdeles gode, ja bedste i det østlige Danmark, 
men man har stor Mangel paa Ildebrændsel. - 

                                                           
16fejoe.info/niels-stenfeldt/ her findes afskrifter af Niels Stenfeldts håndskrifter fra 1931 
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Strandinger er sjældne; Fiskeriet drives ikke, som det kunde og burde, 
men Agerbrug og Indhegning, endog med Stengærde, bør man berømme 
Øboerne for; Fæmø er et Kanaan (d.v.s. overdaadigt frugtbart). Alle Bønderne 
er Selvejere, men de kunde være Herre-mænd, om de var driftige nok i flere 
Henseender. Fæmø er et Kanaan, som ved større Flid af Indbyggerne kunde 
komme til at flyde med Mælk og Honning. 

Nationalkarakteren i det hele er godmodig og velvillig, men tillige mo-
dig og kæk. Mandfolkene er alle indrullerede til Søtjenesten, og de gaar bestan-
dig i Sømandsdragt, endog de, der blot lever som Jordbrugere. Her er 3-4 Skip-
pere og en Del, som ejer mindre Skuder, hvormed de sejler til Landets Købstæ-
der, endog til Hamborg. 

Almuen har herlige Naturgaver, intet slavisk hos sig, og det er en Glæde 
at bo iblandt disse ædle Mennesker, naar de kun kunde løsrive sig noget mere 
fra Fordomme og fra de tilsejlende Skippere, der giver dem Smag paa Luxus, 
men det bør dog siges til Øboernes Ros, at de ikke er overdaadige eller drikfæl-
dige som nogle andre Insulaner (Øboer). 

Tjenestefolkene er gode og ikke dyre, en ferm Avlskarl faar 20 Rdl., en 
Pige 6-8 Rdl., men Høstarbejderne er særdeles kostbare, især naar det træffer 
sig, at Søfolket som Matroser er indkaldte, da maa en Bonde leje Høstarbejdere 
fra Sjælland og Laaland og ofte for 4 uger give 10-12 Rdl., og endda næppe kan 
faa dem, fordi alle Øboerne da er i lige Forlegenhed" 

 
Og om en Foregangsmand i Nørreby: 

 
"Endskønt man kan avle Madurter, Hvidkaal og Rødkaal, der paa Øen 

af usædvanlig Godhed og Størrelse, saa er der dog kun faa Bønder, som driver 
Havedyrkning, maaske fordi andre Beskæftigelser gør det mindre muligt for 
dem. Dog bør Fogeden Jens Rasmussen i Nørreby nævnes med Agtelse, at han 
har lagt meget Vind paa en god Frugt- og Køkken-have og burde vist have Præ-
mie derfor. Hans Markhegn, gode Opførsel og Børneopdragelse gør ham ogsaa 
til en meget agtværdig Bonde, hans Navn være længe et Exempel for jer andre 
til Efterfølgelse. 
 
Landbruget på øen: 
 

Der tillægges en Mængde Gæs til Salg, Kalve og Lam kun til egen For-
nødenhed, dog Arten er smaa, skønt trivelig, men de mange Heste kunde nok 
indskrænkes til færre, da de koster for meget at føde. Tienden leveres in natura 
eller efter aarlig Akkord; den er endnu ikke fastsat efter den kongelige Indby-
delse. 
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Jorden brakkes, gødes, harves og atter pløjes ofte til Vintersæd, men 
der staar ogsaa en Afgrøde af Rug og Hvede paa Bondens Mark, hvis Lige jeg 
(Hr. Sommer) aldrig har set, hverken i Laaland eller paa Sjælland, og jeg tvivler 
paa, at nogen Hvedemark kan staa bedre, men hvo der ej har set det her, tror 
det næppe. - 

En Bæk gaar igjennem Landet; deri opstiger Strandvandet undertiden 
og gør megen Skade ved Oversvømmelse, og det salte Vand bliver staaende paa 
de lavere Steder uden at kunne komme tilbage. At hæve dette Onde var ganske 
vist muligt med nogen Bekostning og passende Afdæmning, især da det rigeligt 
vilde betale sig, eftersom disse lavere Egne er den rene, gode Marskgrund og har 
samme Egenskaber som Strandkanten ved Tønder og Husum, men Fordomme, 
Frygt for Bekostning og andet mere har hidtil standset nogles kyndigere Forslag 
og Ønsker i den Henseende. Sandt nok - Landets egne Folk har ikke Tid til saa 
stor en Operation, men kyndige Arbejdere maatte forskrives og betros Ind-
dæmningen". – 

 
Og om øens unge mænd under Englandskrigen 1807-1814: 

 
Biskoppen indsendte den 15. August 1805 følgende til Amtmanden:  

"Paa Fæmø, Fejø og Askø fornemmes, at de nyere Militærruller, der 
henlægger en Del af disse Beboere, som fordum ene var indskrevne til Søtjene-
ste, til Landmilitsen, vil bidrage meget til Skolegangsforsømmelse, da flere For-
ældre af en naturlig Uvilje til at se deres Sønner som Soldater, vil sende dem i 
en ung Alder til Skibs. Med Tiden maa dette have Indflydelse paa Øernes Fol-
kemængde, da enhver som Soldat indskreven vil, naar Tiden nærmer sig, ihvil-
ken den, som har opnaaet tjenstdygtig Alder, skal fremstilles, vogte sig for at 
komme tilbage til sin Fædreneø."  

Bispen havde Ret. Næste Aar hed det den 25. Januar: Ved Politiproto-
kollen var der rejst Tiltale mod 13 udeblevne Karle. De skulde bøde til Sognets 
Fattigvæsen hver 1 Rdl. og 16 Skilling til Stævningsmændene.  

 
 

Magdalene Søndergaard på Femø og Askø  
og vilkårene for jordemødre først i 1800-tallet 
 

Det er ikke helt til at vide, hvordan Magdalene og hendes familie blev 
modtaget på Femø, da de   ankom i 1803, noget kunne tyde på, at der på Lolland 
allerede på dette tidspunkt var nogle regler om fast løn for jordemødre. Af et 
reskript fra Lolland-Falsters Stiftamtmand fra 1797 fremgår det, at jordemød-
rene i Nakskov og Maribo skulle have 20 rigsdaler årlig af byens kasse; men så 
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skulle de til gengæld også bede om tilladelse til at forlade byen længere end én 
dag. Som vi så af ovenstående skema skulle Magdalene, da hun kom til Femø i 
1803, have 30 Rd årligt foruden hvad hun kunne tjene ved at assistere ved fødsler 
samt frit hus og sædekorn. Det viser, at hun fik nogle rigtig gode vilkår set i 
forhold til mange kolleger, der indtil 1810 som oftest var afhængige af antallet af 
fødsler og hvad familierne ville give jordemoderen af naturalier som tak for hjæl-
pen. 

Fra 1810 med det nye Jordemoderreglement for hele landet kom der 
regler for, hvordan vilkårene skulle være for distriktsjordemødre på landet. De 
skulle have en årlig pengeløn på 20 rigsdaler dertil 2 favne brænde eller tilsva-
rende kvantum tørv, et 4 eller 5 fags bondehus med dertil hørende lille have 
samt græsning til en ko eller så megen jord, at det er tilstrækkeligt til en kos 
græsning. Foruden den faste løn var der i reglementet også faste takster, som 
barselskonerne skulle betale: en gårdmandskone 4 mark, en husmandskone 2 
mark og en inderste kone 1 mark, jordemoderen skulle dog gratis hjælpe bar-
selskoner, der havde attest fra fattigvæsenet. 

 
På modstående side findes et eksempel på en grundplan til et jordemo-

derhus. I venstre side dagligstue og spisekammer, i midten forstue med adgang 
til det, der må betegnes bryggers med skorsten og bagerovn [eller Bargerovn, 
som der står på tegningen], i højre side kostald og tørvehus. Eksemplet stammer 
fra Sorø amt i den periode, vi beskriver: 
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Man får et indtryk af hvordan et jordemoderhus på landet kunne være 
indrettet med dette væverhus fra Tystrup på Vestsjælland som findes på Fri-
landsmuseet i Kgs. Lyngby. Det er illustreret med de følgende billeder17. 

 

 
 

Væverhuset er oprindelig opført i 1700-tallet, indretning fra midt i 
1800-tallet. Det viser ganske godt, hvordan indretningen af bryggerset har været 
med skorstenens tilknyttede bilæggerovn, gruekedel og bagerovn. 

I Gyldendfals Encyklopædi kan man bl.a. læse flg. om et bryggers:  
 
”I Vestdanmark var bryggerset et rum med eget ildsted, mens det i Øst-

danmark lå i tilknytning til husets centrale ildsted med indfyring til gruekedel og 
bagerovn” – som på side 43. 

                                                           
17 Fotograferet 2019: Kirsten 
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I et væverhus fylder væverens arbejdsredskab selvfølgelig 
meget; men bemærk sengen med omhæng. Væven giver et 
indtryk af det arbejdsredskab, som Magdalenes barnebarn, 
Niels, senere kommer til at tilbringe mange timer ved. 

Det åbne ildsted, hvor gryderne enten kan hænge
 i en kedelkrog eller stå på en trefod over den åbne ild.

Datidens køkken. Åbningen er ud til bagerovnen. 
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Bilæggerovnen i dagligstuen. Den er muret til skorstenen 
og fødes derfra. 
 

Gruekedlen, der ligeledes er muret på skorstenen
som i grundridset over et jordemoderhus
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Her i væverhuset er bagerovnen bygget på skorstenen; men 
som en udendørs ovn. Det ses tydeligt i grundridset på side 

44, at det åbne ildsted og bagerovnen er placeret i forlæn-
gelse af hinanden. Det er ikke tilfældet i jordemoder-

huset, side 43. Her foregår bagningen indendørs.
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Det var befolkningsmæssigt et lille distrikt, Magdalene var kommet til 
med knap 400 beboere men ikke desto mindre en isoleret ø, som havde brug 
for sin egen jordemoder. Kirkebogen viser, at indtil 1815 var det årlige fødselstal 
på Femø mellem 10 og 23, men efter krigens ophør steg det årlige fødselstal i 
de følgende år til det dobbelte, det var jo godt for Magdalene, og man må for-
mode, at det har sikret hende en bedre indtægt.  

 
På Fejø tog bønderne også initiativ til at få ansat en faguddannet jorde-

moder. Det kan jo være, at de her har taget ved lære af Femø både med hensyn 
til hus og aflønning.  

Det belyses af en beretning hos Niels Stenfeldt i Træk fra svundne Ti-
der paa Fejø om en retssag som fandt sted her omkring 1807:  

”Saavel i allerunderdanigst Efterlevelse af Regeringens Vilje samt den 
højeste nødvendighed at forskaffe en examineret Gjordemoder til Fejø, da kom-
munikationen med Laaland er om Vinteren ofte spærret og aldeles umuligt der-
fra at erholde hjælp for en Barselskvinde, besluttede samtlige Selvejere paa Fejø 
at antage og lønne Gjordemoderen Marie Lucie Jørgensen og efter den med 
hende under 25. december 1807 indgaaede Kontrakt at betale hende aarligt af 
Vesterby for hver mand ½ skp rug,½ skp byg og 2 mark penge og af Østerby ½ 
skp rug, ½ skp byg og 1 mark alt i forhold til Selvejernes ejendes Hartkorn”.  
 
 
Forbedringer i Sundhedsforholdene 

 
Som et led i Statens ønsker om forbedring af befolkningens sundheds-

tilstand skulle der hvert år fra 1803 indsendes beretninger fra alle landets amter 
til Danske Kancelli (datidens Indenrigsministerium) om sundhed og sygdomme 
i den lokale befolkning. Blandt beretningernes ni punkter var der to, som dre-
jede sig om jordemødrenes arbejde:  

”Punkt 4: Mortaliteten, især blandt spæde Børn og Barselskoner og 
punkt 7: De examinerede Jordemødres Antal, Navne, Bopæle, samt deres Vil-
kår”.  

Det var i en sådan beretning fra 1804, vi fandt Magdalenes ansættelse 
på Femø første gang.  

  
Det kneb åbenbart med at få indsendt disse beretninger i de første år, 

men fra omkring 1815 bliver der indsendt beretninger fra flere herreder og god-
ser på Lolland, som melder om, at der kommer flere uddannede distriktsjorde-
mødre på Lolland og Falster og i 1817 får Fejø Birk, som består af Fejø, Femø 
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og Askø, en konstitueret Distriktskirurg Bang, som var bosat på Fejø. Han skal 
herefter føre tilsyn med Fejø Birks jordemødre. 

 
 

 

 
 
 
 

 
Distriktskirurg Bang skriver her om mortaliteten på de 3 øer: På Fejø 

er 1 spædbarn død, og der er 5 dødfødte børn. På Femø er 1 dødfødt barn, på 
Askø ingen og ingen barselkoner er døde på de 3 øer. 

 
Om jordemødrene skriver han:  
”Her på øerne er 2 examinerede Gjordemødre, hvor den ene kone er 

Bodil Linde, hendes bopæl er paa Fejø, og den anden kone er Magdalene Søn-
dergaard. Som bor paa Femø, begges Vilkaar saa at de kan leve med familierne”. 

 
De følgende beretninger fra Bang ligner meget denne første, hvor man 

også kan læse om hvilke sygdomme, der har været på øerne, hvor mange der er 

Distriktskirurg Bangs  
medicinalberetning fra 1821 
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vaccinerede, om der har været ulykker, selvmord og om lægen har kendskab til 
nogle kvaksalvere. 

Allerede i 1824 kommer der også en uddannet jordemoder på Askø 
Dorthea Olsen, men her fremgår det af beretningen, at økonomien er dårlig, det 
er en meget lille ø med få beboere, og hertil kommer at ”de fleste Gårdmands-
koner er temmelig gamle, så at hun i det højeste har 5 a 6 Forretninger om 
Aaret.” 

Distriktskirurg Bang er åbenbart konstitueret indtil 1828. Niels Steen-
feldt skriver i: Træk af livet på Femø:   

”Man var nu naaet saa vidt frem, at man ønskede en Læge her paa 
Fæmø og de andre Øer, og en saadan fik man i 1828, men man fik selv Lov til 
at betale ham. Kongen lod skrive den 2. Juni: Vi Frederik den Sjette, af Guds 
Naade o.s.v. bestiller og forordner hidtilværende konstitueret Distriktskirurg paa 
vore Øer, Fejø, Femø og Askø, Carl Frederik Vilhelm Bang18 til herefter at være 
virkelig Distriktskirurg paa bemeldte Øer, og skal han for denne sin Tjeneste 
nyde i aarlig løn 150 Rdl. Sølv, hvilket bliver at udrede at de ovennævnte Øers 
Hartkorn." – 

 
På samme måde som 

Distriktskirurgen skal aflægge 
beretning om sundhed og syg-
dom på øerne, skal Birke-
dommer Petersen hvert år af-
lægge beretning til Stiftamt-
manden om jordemødrenes 
boligforhold, instrumenter 
med videre, birkedommeren 
mener åbenbart, at alt funge-
rer tilfredsstillende, idet tek-
sten hvert år er den samme: 
”At Gjordemodervæsenets 
Tilstand her i Birket er god og 
at dermed intet dårligt at erin-
dre, giver jeg mig hermed den 
underdanigste Frihed at ind-
berette. 

Feiøe den 5te Januari 1836 
Underdanigst Petersen.” 

                                                           
18 Carl Frederik Vilhelm Bang var øernes læge indtil 1861.  

Birkedommer Petersens årsberetning 1836,  
et eksempel 
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Hvor boede Magdalene? 
 
På gamle kort, især målebordsblade, er vigtige bygninger/gårde ofte 

markeret med navn, således også jordemoderhuset, som efter reglementet skulle 
have et skilt udenfor. 

 

 
På www.arkiv.dk fandt vi et fint gammelt billede af jordemoderfamilien 

på Femø anno 1908-09 fotograferet foran jordemoderhuset. Tak til Femø lokal-
historiske Arkiv for lån af billedet. 

 
Personerne på billedet er Hans Peder Davidsen, Karl Laurits Johannes 

Davidsen, Poul Martin Emanuel Davidsen, Karen Johanne Marie Davidsen, en 
tjenestepige?, Jordemoder Sara Lovise Anna Marie Sabine født Johansen med 
Jenny Johanne Davidsen, født februar 1908, på armen. 

 
Børneflokken blev udvidet med mindst to mere, Hans Aksel Osvald 

Davidsen og Anna Lilli Davidsen, født i Errindlev 31/12 1918. 
 
I folketællingen 1921 for Errindlev, står der, at Sara er blevet distrikts-

jordemoder i Errindlev sogn i 1916. De bor i jordemoderboligen i Skovby. 

Kortudsnit med jordemoderhuset i Nørreby på Femø. Kortet er fra 1889.  
Nuværende adresse er Kirkehældevej 11. Kilde: hkpn.gst.dk 
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Om Magdalene har boet i et jordemoderhus, der også kunne have lig-

get på Kirkehældevej, før det nye blev bygget i 1890, ved vi ikke.  
 
Det er i øvrigt ikke mange oplysninger, vi har fundet om Magdalenes 

liv og virke på Femø fra hun kommer hertil i 1803 indtil 1834, hvor det, ifølge 
senere korrespondance om Ane Magrethe, ser ud som om, hun bliver afløst af 
sin datter som jordemoder på Femø. I de beretninger, vi kan finde i arkivalierne 
fra Distriktskirurg Bang og Birkedommer Petersen tyder det på, at hun har fun-
geret godt som øens jordemoder og er blevet accepteret af befolkningen her. 
Man kan vel godt forestille sig, at hele familien er faldet godt til på øen, ellers 
havde man nok ikke anbefalet Ane Magrethes uddannelse og senere ansættelse 
som øens jordemoder, men Ane Magrethes virke vender vi tilbage til.  

 
Vi finder dog stadig Magdalene på Femø i Folketællingen 1834: 

Fuglse H., Femø, Nørrebye, et Huus:  
Magdalene Søndergaard, 65, Enke, Giordemoder 
Maren Hansdatter, 22, Ugift, Tjenestepige 

Kirkehældevej 11, Nørreby, Femø, jordemoderhuset under Jordemoder Di-
strict 30 [skiltet på huset] ca. 1908-1909. Kilde: Femø lokalhistoriske Arkiv. 



53 
 

På folketællingslisten 1834 kan vi se, at det hus Magdalene bor i, ligger 
tæt på smedien i Nørreby. Der er kun et hus imellem de to familier, så Magda-
lene har sandsynligvis boet i området ved Anlægget i Nørreby i 1834. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I Folketællingen fra 1840 er Magdalene flyttet til Askø. 

Fuglse H., Askø, Askøe Bye, et Huus: 
Magdalene Søndergaard, 71, Enke, Gjordemoder 
Sophie Pedersdatter, 16, Ugift, Pleiedatter 
 
I denne folketælling er nærmeste nabo til Magdalene husmand og møl-

ler Jens Hansen, så Magdale-
nes hus har sandsynligvis ligget 
der, hvor det er vist på kortet. 
Møllen ligger til højre, ude ved 
vandet. 

 
 

 

Målebordsblad 1889 Femø. 
Kilde: hkpn.gst.dk 

Målebordsblad 1889 Askø. 
Kilde: hkpn.gst.dk 
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Den nuværende bygning, og tidligere jordemoderbolig er dog opført i 
1880. Adressen er Østerhovedvej 1, Askø, matr. Nr. 21 Askø by. 

På et gammelt kort fra 1808 er der noteret om matr.nr. 21 at det er en 
”Huusplads og Hauge” på 1940 kvadratalen; men kun større bygninger som 
f.eks. gårde er markeret på kortene. Størrelsen på beboelsen kunne altså godt 
passe på en jordemoderbolig i forhold til kravene på det tidspunkt. 

 

 

Tidligere jordemoderbolig på Askø, Østerhovedvej 1, Askø.19  

 

 

 
 Udsnit af Distriktskirurg Bangs Medicinalberetning 1842 

                                                           
19 Fotograferet 2009: Ellen 
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Ifølge Medicinalberetningen for Fejø Birk 1842 fungerer Magdalene 
altså som jordemoder på Askø. Det vil sige, at hun stadig som 72 årig må have 
været rask. Som tidligere nævnt var der kun 5-6 fødsler årligt på Askø, så man 
kan sige, at det var en rimelig god aftale mellem mor og datter at bytte embede.  
 
Magdalene døde og blev begravet på Askø i 1843 iflg.  
Askø kirkebog 1815-1891: 
 

Død den 18de Februar, begr. den 25de Februar  
Magdalene Søndergaard, Gjordemoder paa Askø, 73¼ Aar.  
Opført i Jævnførelsesskema fol: 625 No: 33, hvor der står: 
Magdalene Søndergaard, født i Kjøbenhavn,  
confirmeret i Kjøbenhavn, copuleret i Kjøbenhavn. 
 

 
Askø kirke20 
 

Skiftet efter Magdalene  
Skiftet er fundet i Fejø Birk Skifteprotokol 1829-64 og omfatter desu-

den en auktionsprotokol. Auktionen giver god information om boet efter Mag-
dalene, der ovenikøbet sikrede en arv til de tre børn. I forhold til de få ting 
Magdalene bragte med sig fra bodelingen med manden Jens, kan man roligt sige, 
at hun har været god til skabe en rimelig husholdning, derfor gengives her hele 
Skiftet med Auktionsprotokollen:  

                                                           
20 Fotograferet 2009: Ellen 
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Skifte Slutning 
Efter afdøde Jordemoder Magdalene Søndergaard af Askø. 
Anno 1844 den 9de Februar blev af underskrevne Skifteforvalter i Over-

værelse af Vidnerne Sognefoged Frands Rasmussen og Reinhold Petersen fore-
taget Skifte efter afdøde Jordemoder Magdalene Søndergaard af Askø til deling 
imellem den Afdødes efterladte Arvinger som ere: 1 Søn Nicolai Jensen 46 Aar 
gl. 1 Dito Lars Jensen 44 Aar, begge fraværende. 1 Datter Ane Magrethe gift 
med Huusmand Peder Andersen paa Femøe. 

Ved Forretningen var tilstede paa sin Hustrues og de fraværende Ar-
vingers Vegne Huusmand Peder Andersen af Femø hvor da saaledes passerede. 

 
I. Indtægten 
1. Skifteforvalteren fremlagde en Attest af Auctionsprotocollen 
hvorefter Boets Eiendele er udbragt til ...................... 72 Rbd 3Mark 12 Skilling 
Videre var ikke at beregne Boet til Indtægt altsaa anføres dernæst 

 
II. Udgiften 

 Rbd M Sk 
1. For Attesten af Auctionsprotocollen ................................................  2 0 1 
2. Gaardmand Frederik Jørgensen paa Askøe fordrede .....................  1 2 15 
3. Tjenestepige Sophie Pedersen tilgodehavende Løn .......................  3 0 0 
4. Hans Nielsen paa Askøe fordrede ...................................................  2 3 8 
5. Christoffer Løie paa Askøe fordrede ...............................................  1 0 2 
6. Bødker Hansen i Maribo ligeledes ..................................................  0 2 8 
7. Skolelærer Lund paa Femøe ligeledes ............................................  4 0 0 
8. Huusmand Peder Andersen paa Femøe .........................................  5 0 0 
9. Arvingen Huusmand Peder Andersen fordrede 
   for den Afdødes Begravelse ............................................................. 28 0 0 
10. Gaardmand Rasmus Lock fordrede Tilgodehavende ..................  0 2 0  
 47 5 2 

 
Da ingen videre Gjæld blev anmeldt bliver dernæst at anføre dette Skiftes Om-
kostninger saaledes 

 Rbd M Sk 
a) Skiftesallarium af 100Rbd ................................................................. 1 0 0 
b) 1/3 Prct til Kongens Kasse ................................................................ 0 2 0 
c) Skiftebrevets Beskrivelse 4 Ark og Bekræftelsen ............................. 2 5 8 
d) Kongens Kasse af den 1/3 Prct  ........................................................ 0 0 7 
e) Justitsfondet ....................................................................................... 0 4 11 
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f) Stemplet Papir til Skiftebrevet 
No 1 af  (1 M Kdasse?) 1 Mark pr. ark måske??? ............................... 0 2 0 
g) Vidnerne ............................................................................................ 3 0 0  
 8 2 10 
 
Summa Udgift ............................................................... 56 Rbd  1 M. 12 Sk. 
Naar denne Udgift drages fra Indtægten...................... 72 Rbd 3 M. 12 Sk. 
Bliver igjen til Arv ......................................................... 16 Rbd 2 M. 0 Sk. 
 
Der deles saaledes: 
1. Sønnen Nicolai Jensen ............................................... 6 Rbd 3 M. 3 1/3 Sk. 
2. Sønnen Lars Jensen .................................................... 6 Rbd 3 M. 3 1/3 Sk. 
3. Datteren Ane Margrethe21 .......................................... 3 Rbd 1 M. 9 3/5 Sk. 
 
Der saaledes udgjør foranstaaende Arv ....................... 16 Rbd 2 M. 0 Sk. 

 
Skifteomkostningerne blev strax betalt saavelsom Fordringerne af Auc-

tionsbeløbet, ligeledes blev Arvelodden Nr. 3 udbetalt Arvingens Mand Huus-
mand Peder Andersen, Arvelodden No. 1 og 2 blev ligeledes udbetalt benævnte 
Peder Andersen for af ham at tilstilles vedkommende Arvinger. Da Huusmand 
Peder Andersen paa egne og øvrige Arvingers Vegne ordlovede sig tilfreds med 
denne Skiftebehandling og lovede at holde Skifteforvalterne fri for alt ansvar 
dette Skifte betræffende, saa blev samme sluttet og med Underskrift bekræftet. 

 
Saaledes passeret bekræfter 

Datum ut Supra 
Petersen 

 
Paa min Hustrues og de fraværende 
Arvingers Vegne 
Peder PAS Andersen 
med paaholden Pen22 
 

Som Vidner 
R. Petersen      Frands Rasmussen 

 

                                                           
21 Kvinder arver kun halvdelen af mænd fra forældre indtil 1857 ifl. Gyldendal Den store 
Danske. 
22 Endnu i 1844 har ikke alle lært at skrive deres eget navn. 
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Auktion over Magdalenes bo 
 

 
 
 

Anno 1843 den 6. Maii blev af underskrevne Auctions P..actens i Over-
værelse [af] Vidnerne Rasmus Meeltoft og Peter Jensen af Askøe afholdt offent-
lig Auction her over afdøde Giordemoder Magdalene Søndergaards Efterladen-
skaber ifølge [Begæring?] af Arvingerne og efter forud skeet Bekiendtgiørelse 
ved 3: Placater, og [paa følgende?]  

 
Conditioner 
1. Varene modtages strax ved hammerslaget uden videre Ansvar for [Arvin-

ger?] eller Auctionsretten. 
2. Betalingen for det kiøbte tilligemed 8 M [i Abs?]i Auctions og Incassati-

ons[sala?]rium erlægges inden førstkommende Mikkelsdag dette Aar til 
Skolelærer [?] eller Gaardmand Peter Olsen Lock paa Femøe. 

3. Ubekiendte og Uvederhæftige betaler strax eller stiller Caution i andet Fald 
[?] ikke paa Budet. 

4. I Tilfælde af mislig Betaling, bliive Feiøe Birks Forligelseskommission for 
Kiøberens ? uanseet de andet Sted? ???. 

Fejø Birks Auktionsprotokol over Magdalenes bohave 
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Hvorefter saaledes passerede 
 Rbd M Sk 
1 Dragkiste ........................... 3 - -    .......... Peter Andersen paa Femøe 
1 Sængested med Omhæng       .................  (Karen Marie Hansen) 
med omhæng ....................... 1 - -    .......... Giordemoderen paa Askøe 
1 grønstribet Dyne ............... 6 5 8    ................................... Peder Degn 
1 sortstribet Do .................... 2 2 - Rasmus Jørgensen Smed paa Askøe 
2 gamle Dynevaar ................ 1 1 -   ....... Hans Christensen paa Femøe 
1 lang Hovedpude ............... 2 1 -   .................................... Peder Degn 
1 liden Hovedpude ............... - 4 4   ..... Rasmus Rasmussen paa Askøe 
1 Egekiste .............................. - 5 -   ...................... Ole Olsen Skov ibid 
1 Stueuhr .............................. 8 4 8   ......... Hans Pedersen Narskov ibid 
1 lidet Speil ........................... - 1 -   ............... Lars Sørensen paa Feiøe 
2 Træestole ........................... - 4 8  . Møller Hans Pedersen paa Askøe 
1 Bord ................................... - 3 4   ................. Frederik Jørgensen ibid 
1 Skammel ............................ - - 4   ................ Rasmus Rasmussen ibid 
1 Gryde ................................ 1 - 2   ........................... Ole Giertsen ibid 
1 Do ...................................... - 4 -   ......................................... Thustrup 
    [bem.: degn og skolelærer, Askø] 
1 Do ...................................... - 1 8   ................ Rasmus Rasmussen ibid 
1 Sold .................................... - - 12   ...................... Mølleren paa Askøe 
1 Kaffekiedel ......................... - 4 6   Niels Pedersen Wæver paa Askøe 
1 Kiedelkrog.......................... - 3 -   ................ Rasmus Rasmussen ibid 
1 Ildtang ................................ - 1 4   ......................................... Ole Skov 
noget [Ben]tøi ....................... - 3 10   ............................. Niels P. Madsen 
2 Øxer ................................... - 4 2   ........ Anders Pedersen paa Femøe 
1 Haggebræt .......................... - 1 -   .........................Frederik Jørgensen 
1 Kobberkield ...................... 3 1 -  Mogens Nielsen ved Rasmus Lock 
1 Stegepande ......................... - 1 -   ..... Rasmus Rasmussen paa Askøe 
1 Bor ..................................... - 2 8   ................... Hans Pedersen Møller 
1 Vandspand ......................... - 3 2   ...................... Niels Peder Madsen 
1 Anker ................................. - 1 -   .................. Niels Pedersen Wæver 
1 Ballie og 
1 [Stugge/Strogge?]23 + 1 Stige- - 8   ........... Giordemoderen paa Askøe 
                                                           
23 På ordnet.dk/ods fandt jeg en forklaring på ordet stryge med afledninger: 
Stryge, en. [ˈsdry·(ɋ)ə] flt. -r. (ænyd. stryge, (ploug)strygge (i bet. 4); til III. stryge; sideform 
til dial. straage, stroge, stro(v)e (OrdbS. UfF.), strogge (Feilb.BL. 125), struge, stru(v)e 
(JHSmidth.Ords.152. FrGrundtv.LK.247), strygespaan, struge, om en skomagerkniv (Moth.
S876), sv. dial. struku, hvæssesten, hvormed leen stryges; dial.) 
Så det er nok en strygesten af en slags. 
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1 Rok .................................... 1 3 -  ........................... Jens Geertsen ibid 
1 Garntvinde ......................... - - 10  .......................................... Ole Skov 
1 Haspe ................................. - - 12  .......................... Frederik Jørgensen 
1 Øre?tang ............................ - 2- 4  ..Møller Hans Pedersen paa Askøe 
1 Trug.................................... - - 2  .............................. Niels P. Madsen 
1 Spand ................................. - - 2  .......................... Frederik Jørgensen 
1 Trug 1 Otting 24 .................. - 1 -  ...... Anders P. Skrædder på Femøe 
1 Mangelbræt og 1 Lygte ...... - 1 -  .......................... Frederik Jørgensen 
1 Hyppejern .......................... - - 10  ........... Peder Andersen paa Femøe 
1 grønstribet Kiole ............... 2 4 -  ........................ Sophie Pedersdatter 
 ................................................   [muligvis den tidl. tj.pige] paa Askøe 
1 rødstribet Do .................... 2 2 -  ............... Rasmus Smed paa Askøe 
1 sort Kiole .......................... 1 - -  ........... Peder Andersen paa Femøe 
3 Halstørklæder .................... - 4 4  ................................ Hans Geertsen 
1 blaastribet og  
1 rødtærnet Forklæde .......... - 4 4  ......................... Rasmus Rasmussen 
1 Borddug ............................. - 1 12  .............................. Ane S. Olsdatter 
1 Pose .................................... - - 8  .......................... Frederik Jørgensen 
1 Flaske 2 par Thekopper .... - 1 12  .................................................... Do 
1 par Lagen .......................... 2 - 8  .................................................. Dito 
1 par Do ............................... 2 4 4  .................................................. Dito 
1 Særk ................................... - 2 -  .............................. Ane S. Olsdatter 
1 Do. ..................................... - 3 4  .............................. Peder Andersen 
1 Do ...................................... - 2 4  ............................. Rasmus Meeltoft 
1 Do ...................................... - 1 8  .................................................. Dito 
1 Do ...................................... - 2 -  .................................. Rasmus Smed 
1 Do ...................................... - 4 -  .............................. Niels P. Madsen 
1 Do ...................................... - 2 -  .................................. Rasmus Smed 
1 gamel Kiole ....................... 1 1 -  .......................................... Ole Skov 
1 Skiørt .................................. - 4 10  .................................. Rasmus Smed 
noget Brænde ...................... 2 1 8  .................................. Peder J. Degn 
3 Skp. Rug og 1 Skp. Byg .... 2 3 -  .............................. Peder Andersen 
2 Skp. Rug ............................ 1 1 12  ......................... Rasmus Rasmussen 
2 Skp Do .............................. 1 2 -  .................................. Peder J. Degn 
2 Skp. Do ............................. 1 3 -  ....................................... Niels Lund 
2 Do ..................................... 1 3 4  ............... Hans Nielsen paa Femøe 
                                                           
 
24 1 Otting-kar = 1 kornmål, som udgør en ottendedel af en skæppe, et halvt fjerdingkar 
eller 
1 otting som rummål: 1/8 tønde 
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2 Skp. Byg ............................ 1 - 4  .................................................... Do 
2 Do ..................................... 1 - 4  ...................................... Niels Lund 
2 Do ..................................... 1 - 2  ..... Christoffer Pedersen paa Askøe 
2 Do ..................................... 1 - 2      ................................................ Do 
 ....................................... 72Rd 3M  12Sk 
Salgs % p Abd ...................... 6 - 5        
Summa .......................... 78Rd 4M  1Sk 

 
Skriver Halvfierdsindstyve og otte Rigsbankdaler Fire Mark og én Skilling 

 
Saaledes passeret bekræfter 
Datum ut Supra    Petersen 
 

Som Vidner 
Rasmus Meeltofte Peder Jensen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møntfod på den tid: 

Fra 1813:  
1 rigsbankdaler = 6 mark 
1 mark = 16 (rigsbank)skilling 

Fra 1854 til 1873:  
1 rigsbankdaler = 96 skilling 

1 Rigsbankdaler 
med Christian VIIIs portræt.  
Kilde: www.danskmoent.dk 
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Ved skiftet i forbindelse med separationen i 1801 fik Magdalene en 
dragkiste med sig fra København, gad vide om det er den dragkiste, som står 
først på auktionslisten, [side 13] der nu går videre i arv til Ane Magrethe og Peder 
Andersen.  

Sådan slutter altså Magdalene Nielsdatter – Petersen – Pedersen – Søn-
dergaard sin tilværelse. Hun har givet os mange gåder undervejs og langt fra alle 
er endnu løst. Hvor kommer f.eks. navnet Søndergaard fra? Der tegner sig dog 
et billede af en stærk og selvstændig kvinde, som magtede at skabe en levevej og 
forsørge sine børn på trods af mange vanskeligheder, selvom det måske ikke 
altid helt skete efter lovens bogstav; men det var samtidig en svær tid i Danmark. 
I sin ungdom oplevede hun, at store dele af København brændte i 1795. Ja må-
ske var hun og hendes familie en af de brandlidte. Det kunne være grunden til, 
at hun i en periode boede hos familie i Ordrup.  Lige før hun begyndte som 
læredatter på Fødselsstiftelsen, må hun have været vidne til Slaget på Køben-
havns Red i 1801. Ved Københavns bombardement i 1807 havde hun ganske 
vist forladt byen, men krigen fra 1807-14 bragte uro og fattigdom helt til Femø, 
hvor de unge mænd blev indkaldt som soldater og endelig gjorde statsbankerot-
ten i 1813 alle i landet fattigere i de følgende årtier. 

Det er bemærkelsesværdigt i første del af 1800-tallet, at en kvinde, der 
var vokset op i landets eneste store by, kom til et lille øsamfund og boede her 
resten af sine dage, hvor hun åbenbart blev accepteret i den lokale befolkning 
som jordemoderen og øens eneste ”sundhedsfaglige” person.  

 
 

Et lille mellemspil om en lokal konflikt  
mellem bønder og en jordemoderfamilie 
 

At jordemoderen endsige jordemodermanden ikke altid blev accepte-
ret, det kan man danne sig et indtryk af ved at læse denne lille beretning om 
nogle Askøbeboeres klage over at blive pålagt skat til bl.a. jordemoderens for-
nødenheder. Det er ganske vist ikke Magdalene men hendes efterfølger i embe-
det, der klages over. Hun hedder Karen Marie Hansen, som stiftamtmand Jes-
sen den 12. april 1843 skriver til distriktskirurg Bang dags dato er beskikket som 
jordemoder på Askø. Historien viser samtidig, at øen er et så lille distrikt, at det 
som regel kom til at virke som et springbræt for en ung jordemoder til et større 
distrikt. Det kom også til at gælde for Karen Marie Hansen, som rejste fra øen i 
1846. 

 
 
 



63 
 

Jordemoderen på Askø. Askø sogn. 
Vedr. Askø Beboers klage over pålagt skat af Præst og Sogneforstander, 

da Jordemoderen ingen  Koe havde. 
Journalsag O 67. 1844. Fejø Birk og Lollands Birkers Breve.25 

Prorimoriom 
Til Deres Høivelbaarenhed Hr. Kammerherre Stiftamtmand Von Jessen 

Vi Undertegnede Sognebeboere synes at det er udret at Hr Pastor 
Skjødt og vore Sogneforstandere paalægger os en lille Skat til vores Jordemoder 
for det Hun ingen Koe har havt dette første Aar, men Vi Bønder har givet Hinde 
Mælk og Fløde naar hun har forlangt det, og Vi har da maate baaret Hinde det 
til, for det var nok for Gement at hente det. Vi mener at hun trænger ikke til de 
Penge da hendes Mand kan gaae ligesom en Herremand og bestiller ikke noget, 
nu har han nylig Kost sig en Frakke til 20 Rbd. men det kommer ikke os ved.- 
Vi har vist Udgifter nok paa dette lille Land.- Vi er kun Lit til at betale naar her 
skal Kostes noget og de stakkels Fattige Huusmænd paalægger de hver 1 mark 
og nogle af Dem kan neppe faae det tørre Brød da dee har slet ikke med at Føde 
Koen.- 

I Vinter en gang da Sogneforstanderskabet var samlet da var Jordemo-
deren til Præstens da sporgte Præsten Hinde hvad Hun skulde have for den tid 
Hun ingen Koe havde havt, da svarede Jordemoderen at hun var nøiet for den 
Tid .- Folk havde været gode ved Hinde, da lofte Hr Pastor Skjøtt og Skipper 
Hans Hansen. Hinde vi skulde give imellem 13 a 14 Rbd de andre Sognefor-
stander Taug stille men de skrev under aligevel og de har betalt. Skipper Hans 
Hansen har også betalt for nogle af beboerne men det har han gjort paa sin Egen 
regning tid de har ikke beet Ham om det, og betaler heller ikke thi der er ingen 
af Os som har nægtet at Græsse og Føder Koen Naar Hun havde kommet med 
hende, men nu har Hun Kiøbt sig en Koe og den er ogsaa Modtaget.- 

Askøe den 15 de April 1844. 
Gaardmand Hans Pedersen. - Gaardmand Jens Hansen Væver. - 
Gaardmand Niels Christoffersen Lund. - Gaardmand Jørgen Rasmussen Lok. - 
Rasmus Rasmussen. - Hans Gerdtsen. - Jens Olsen. - Frederik Jørgensen. 

Husmændene. 
Peder Knudsen. - Christoffer Hendriksen. - Rasmus Rasmussen. –  
Ole Olsen Skov. - Christoffer Pedersen. - Hans Rasmussen. Jens Gerdsen. - 
Christoffer Nielsen. - Peder Jensen. - Ole Giert Sen. 

8/5 44. Askø Sogneforstand. 

                                                           
25 Vores kilde er her: Mie Lobedanz: ”Ø-historier fra Askø og Lilleø” 



64 
 

Ane Magrethe Hansdatters uddannelse og virke 
 
Omkring 1830 har indsatsen med at uddanne kvinder fra hele landet 

på Fødselsstiftelsen i København i et halvt eller et helt år resulteret i, at der er 
kommet uddannede jordemødre i hele landet, sådan også på Lolland-Falster 
hvor Stiftamtmand Jessen i september 1833 kan skrive i medicinalberetningen: 
” I ethvert af Stiftets Jordemoderdistrikter er ansat en examineret Jordemoder. 
Med Hensyn til deres Forhold har intet været paa nogen af dem at udsætte. – 
Af uansatte examinerede Jordemødre gives der kun et lidet Antal.” 

 
Magdalene Søndergaards datter Ane Magrethe Hansdatter er en af 

disse kvinder og om hende kan vi fortælle: 
 
Fra Fødselsstiftelsens Hovedprotokol ved vi, at Ane Magrethe er født 

på Den kgl. Fødselsstiftelse den 27. juli 1801 og hendes forældre var Magdalene 
Nielsdatter og som beskrevet tidligere skræddersvend Hans Ahrentzsen. 

Ane Magrethe kom med sin mor til Femø som barn og næste gang, vi 
finder noget om hende er ved hendes konfirmation. I 1815 er der en Anne 
Magrethe Hansdatter, der bliver konfirmeret, men ingen oplysninger om foræl-
dre (Femø Kirkebog 1755-1815 opslag 102), men vi går ud fra det er hende. 

Den 26.6.1821 gifter hun sig med Peder Andersen, som er født i Ul-
lerslev på Lolland i 1798, men nu er tjenestekarl på Femø. 

 
I Femø kirkebog står:  

Copulerede 1821 nr. 2. Ungkarl Peer Andersen, Tienestekarl hos Ras-
mus Johansen, Gmd i N.B. [Nørreby på Femø]. Hans alder er 22 Aar til Pigen 
Ane Magrethe Hansdatter, 20 Aar gammel, en datter af Gjordemoderen her paa 
Landet Magdalene. Vidner: Gm. i N.B. Rasmus Johansen og Hm. Hans Peer-
sen i N.B. Viet 26. Juni 1821 i Kirken. 

 
Ud for dette bryllup er der i kirkebogen langt senere tilføjet: ”26. juni 

1871 feires i Femø Kirke deres Guldbryllup med stor høitidelighed; Hustruen 
var Gjordemor i 43 Ar.” 

  
Med dette som udgangspunkt kunne vi begynde at lede efter Ane Mag-

rethe i Den kgl. Fødselsstiftelses arkiver: 
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Læredøtre på Fødselsstiftelsen 
 
Men først lidt om hvordan udvælgelsen af jordemoderelever eller læ-

redøtre, som de kaldtes, foregik. Med udstedelsen af Jordemoderreglementet i 
1810 blev det hurtigt meget mere eftertragtet at blive læredatter på Fødselsstif-
telsen, dels fik amterne pligt til at sørge for, at der var jordemødre i alle distrikter, 
dels blev det attraktivt for kvinder ude omkring i landet at få både fast løn og et 
hus, som kunne bidrage til deres familiers indkomst. De fleste, som søgte ind, 
var gifte kvinder med børn, en stor del af deres mænd var husmænd undertiden 
med et eller andet håndværk ved siden af. Der var dog også en del enker, fra-
skilte eller forladte koner, ja også ugifte mødre. De lokale myndigheder kunne 
jo godt have interesse i, at en enlig kvinde med børn selv kunne tjene til livets 
opretholdelse for sig og sine børn i stedet for måske at havne på fattiggården. 

 
Hvert forår og efterår blev der optaget 12 kvinder til uddannelsen. 6 af 

disse kom ind mod betaling. Et halvt års uddannelse kostede omkring 100 Rdl. 
incl. kost og rejsepenge. I langt de fleste tilfælde var det de lokale myndigheder: 
amtet eller godsejeren som betalte for uddannelsen. De øvrige 6 kom ind som 
såkaldte ”kongekoner”, det vil sige, at det var kongens kasse (staten) der betalte, 
men disse kvinder skulle til gengæld opholde sig 1 år på Stiftelsen og i højere 
grad bidrage med deres arbejdskraft til rengøring, vask og madlavning. Uddan-
nelsen blev for alle afsluttet med en eksamen for Stiftelsens 3 læger. 

 
Den måde man normalt udvalgte og indsendte lokale kvinder til ud-

dannelsen i København, for at de kunne vende tilbage for at virke i deres eget 
lokalområde, var medvirkende til, at jordemoderen som regel blev accepteret. 
Der var imidlertid mange flere ansøgere end der var pladser og Stiftelsens le-
delse havde pligt til at sørge for, at der kom nogle ind fra alle egne af landet, 
derfor var det ofte nødvendigt at søge flere gange. Det blev også tilfældet for Ane 
Magrethe. 

 
 
 
 
 
 
I Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelses arkiv: Ansøgninger som læredøtre 

1787-1850 inkl. Vandelsattester 1787-1850 m.m. årgang 1826 findes en attest 
dateret 9. august 1822, hvor Ane Magrethe lige er fyldt 21 år og har været gift i 
1 år. 
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  Da Gjordemoderens Datter paa Femø Ane Margarethe Hansdatter 

ønsker at blive antaget paa den Kongelige Fødsels-Stiftelse i Kiøbenhavn, for at 
blive oplært i Fødselsvidenskaben, og des Aarsag haver anmodet mig, som Ste-
dets Læge, at give hende den befalede Attest, kan jeg ej andet end anbefale 
hende, som en sund, stærk og af Legemsbygning dette Fag egnet ung Kone, 
hvortil kommer, at hun altid skal have opført sig som et anstændigt Fruentim-
mer, hvorfor jeg indestaar og anbefaler hende paa det kraftigste. 

Fejø 9. August 1822    Underdanigst  
Bang 

     Distriktskirurg Bangs Attest for Ane Magrethe 
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Med lægens attest og en attest fra Femøs sognepræst, som dog ikke er 
set, har Ane Magrethe henvendt sig til Stiftsamtet i Nykøbing, men først til Mik-
kelsdag september 1826 blev det hendes tur til at blive sendt til oplæring på 
Fødselsstiftelsen.  

 
Ved Deres Velbyrdig-
heds behagelige Skri-
velse af 19. denne Maa-
ned anmeldte Plads ved 
Fødselsstiftelsen, har 
Stiftsamtet overladt fru-
entimmeret Ane Mar-
grethe Hansdatter af 
Femø, som i flere Aar 
har ansøgt om sin Oplæ-
ring, hvortil hun efter de 
2 hermed følgende Atte-
ster er qvalificeret. Stifts-
amtet har ladet hende til-
kendegiven, at hun har 
at møde paa Fødselsstif-
telsen mellem den 20. og 
30. oktober førstkom-
mende samt at melde sig 
hos Inspecteuren. Om-
kostningerne ved hendes 
Ophold og undervisning 
ved Stiftelsen skulle 
blive betalte naar Reg-
ning paa Beløbet i sin 
Tid behageligen tilstilles 
mig.  

Stiftamtet for Lolland 
(signatur og dato mgl.) 

 
 
Nu viser Femøs Kirkebog imidlertid, at dette tidspunkt var det værst 

tænkelige for Ane Magrethe, idet hun var højgravid og hendes andet barn Niels 
blev født den 2.11.1826. Hun kan derfor naturligvis ikke komme til København 
mellem den 20. og 30. oktober. 

Stiftamtmandens indstilling for Ane Magrethe. 
[Bem.: Ane Magrethes navn er stavet forskelligt. Det 
var man ikke så nøjeregnende med]. 
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De følgende skrivelser i hendes mappe på Fødselsstiftelsen viser, hvor-
dan det gik. Fødselsstiftelsens Inspektør Benz har åbenbart skrevet til Stiftsamtet 
og rykket, så den 21. december 1826 skrev Stiftamtmanden P. Jessen, at han nu 
har fået at vide, at hun er rejst til København den 25. november. I Stiftelsens 
protokol fremgår det herefter: at Ane Magrethe Hansdatter, Arbejdsmand Pe-
derAndersens Hustru af Nørrebye paa Femø den 27. november indfandt sig og 
foreviste en skrivelse, hvormed hun legitimerede sig. Det blev altså accepteret, 
at hendes læretid blev afkortet med i hvert fald 1 måned, men man kan vel også 
gå ud fra, at hun allerede var oplært hos sin mor. 

Det må have været en temmelig forfærdelig situation for hende og fa-
milien at forlade den 3 uger gamle Niels og en 2 årig Anders, men åbenbart så 
magtpåliggende at få uddannelsen og dermed mulighed for indtjening til fami-
lien, at de ikke har set anden udvej. Det gik da også rigtig skidt for den lille Niels, 
som døde allerede den 10.12.1826. Det er derfor forståeligt, at deres næste barn 
født 29.01.1828 også kom til at hedde Niels, Han blev til gengæld voksen, det 
er nemlig vores tipoldefar. 

Ane Magrethes uddannelse afsluttedes med en eksamen den 28. april 
1827. I eksamensprotokollen kan man se, at hun blev hørt af hele 4 professorer 
på Fødselsstiftelsen om graviditetens forløb og både almindelige og vanskelige 
fødsler. 

 

 
 
 

Af korrespondancen mellem 
Stiftamtet og Fødselsstiftelsen ses 
det herefter, at Ane Magrethes 
oplæring i ”Gjordemoderviden-
skaben” koster 93 Rdl og hertil 
kommer 10 Rdl til omkostnin-
gerne ved hendes hjemrejse. Det 
vil sige at amtsforvalter H.L.S. Pa-
relius den 26. april 1827 sender 
103 Rigsbankdaler på vegne af 
Nykøbing Amtstue til Inspektør 
Bendz på Den kgl. Fødselsstif-
telse. 

Brev til Fødselsstiftelsen fra 
Lolland Falster Stiftsamt 
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Da Ane Magrethe tog til København, boede familien i Nørreby på 
Femø, men her var Magdalene jo jordemoderen, så de måtte altså flytte til et 
andet sted. Vi kan imidlertid se, at tipoldefar Niels er født og døbt i Femø kirke 
i foråret 1828. Imellem dette tidspunkt og 1830 må hun være flyttet til Askø med 
familien, idet den ældste søn Anders f. 25.9.1824 døde 4 ¾ år gammel og blev 
begravet på Askø den 2.6.1829. Vi finder da også Ane Magrethe som jordemo-
der på Askø i Distriktskirurg Bangs medicinalberetning fra 1830. Som tidligere 
nævnt er dette et meget lille distrikt, hvor indtægterne er sparsomme. Bang skri-
ver: ”da hun i det højeste haver 6 a 8 Forretninger om Aaret, som hidrører af, at 
de fleste koner paa denne lille ø, hvor hun er ansat ere over Børneaarene.” 

Ved folketællingen i 1834 er der 164 beboere på Askø og her bor de 
som familie nr. 14, Peder Andersen står som træskomand og Ane Magrethe 
som ”Gjordemoder”. De har fået 2 børn mere: Anders nr. 2 f. 10.6.1830 og 
Inger Magdalene f. 25.5. 1833 begge født og døbt på Askø. Anders er opkaldt 
efter den døde bror, medens Inger Magdalene må være opkaldt efter sin olde-
mor og mormor.  

Nu er spørgsmålet, hvornår de kom tilbage til Femø og Ane Magrethe 
byttede plads med Magdalene. Her kommer kirkebogen igen til hjælp, idet Ane 
Magrethes næste barn Christen er født på Femø 29.8.1836, og her står hun som 
jordemoder nu boende i Sønderby på Femø. Endnu to børn blev født på Femø, 
Hans 4.3.1839 og Dorthea Catrine 7.11.1843. 

Amaliegade 21-23 Den kgl. Fødselsstiftelse 1787-1910 
Kilde: København før nu og aldrig 
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I de følgende folketællinger finder vi familien i et hus i Sønderby på 
Femø, Peder Andersen står opført som træskomager eller skomager, og da han 
blev ældre blot som husfader, medens Ane Magrethe i alle årene bliver ved med 
at stå som jordemoder, sidste gang i 1870. Det er ikke godt at vide om det er et 
”jordemoderhus” eller om det er deres eget, som Ane Magrethe har fået et årligt 
huslejetilskud til sådan som Reglementet foreskrev.  

 
Vi har et gæt på, hvor Ane Magrethe og Peder boede, idet man i folke-

tællingen 1840 kan se, at ”bysmeden” er nærmeste nabo og i 1845 er der kun et 
par familier imellem smeden og jordemoderen. I 1850 står de igen som nærme-
ste naboer. Det kan skyldes den rute, skriveren tog. Vores udgangspunkt har 
været, at de boede på Issemosevej, hvor den nuværende bygning, nr. 5, lader 
ane, at det er en tidligere smedie. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: https://hkpn.gst.dk/ Femø 1808-1862 
 

Kilde: Google Maps. 
Issemosevej 5, Femø 



71 
 

Vores fornemmelse skulle vise sig at holde stik, idet vi efterfølgende 
blev gjort bekendt med, at der på Femø Museum befandt sig en gammel dør-
hammer26 fra et hus, som lå på Issemosevej 1, inden blev revet ned for ca. 25 år 
siden. 

 
Inskriptionen fortæller os at her boede Peder Andersen [Peder Ander-

Sen] og Ane Magrethe Hansen [Ane MaGrethe HanSen], året 1840 kan betyde 
at de har fået skøde på ejendommen, opført et nyt hus eller har restaureret det 
gamle i 1840. Mere herom senere. 

 
Tak til Palle Sørensen, Femø lokalhistoriske Arkiv, for at gøre op-

mærksom på denne væsentlige detalje og tak for hjælp med tidligere adresser. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 I dette tilfælde et nu sjældent brugt ord om det stykke tværtræ/en bjælke over døren, 
der i gammel tid ofte var forsynet med inskription 

Dørhammer. Foto: Palle Sørensen, Femø. 2019 
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Levevilkår for husmænd på Femø i 1860erne 

Fotografiet af huset har Kirsten fra mor Emmy, der fik det af sin grand-
fætter Hans Arne, som fortalte, at det var hans morfars barndomshjem (Hans 
Peder Nielsen).   

 
Væverhuset var beliggende i Langemose og i folketællingen 1890 kan 

vi se, at væverfamilien boede nabo til væverens søster Inger Magdalene, der på 
det tidspunkt var enke efter ægtemanden Lars Pedersen Bøtte, og af skøde- og 
panteprotokollerne fremgår det, at Væverhuset i Nørreby er opført på en grund 
med matr.nr. 34b, som er fraskødet matr. 34a Nørreby den 31. oktober 1857. 
Det er svogeren Lars Pedersen Bøtte der sælger det fraskødede areal  til Niels 
Pedersen. Den 14. juli 1900 bliver arealet igen sammenlagt med matr 34 a. 

 
På det tidspunkt er væver Niels Pedersen blevet enkemand og flytter 

ind hos sønnen H.P. Nielsen i Tårs. 

Hus på Femø svarende i størrelse til et jordemoderhus 4-6 fag bondehus med 
stald i den ene ende, jfr. Side 43. Væverhuset fra side 44-47 har også en vis 
lighed. 
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I anledning af sin 85 års dag i 1944 blev 

Hans Peter Nielsen, som er bror til vores oldemor 
Karen Christine (1867-1944) interviewet til en lo-
kal avis: 

 
Han fortæller her, at han er født 25. ok-

tober 1859 og søn af husmand og væver (tipolde-
far) Niels Petersen (1828-1904) og Sidsel Marie 
Larsen (1832-1897). Det vil sige, at han er barne-
barn af Ane Magrethe og Peder Andersen. I inter-
viewet fortæller han om sin barndom:  

 
”Vi var ni Søskende [bem.: forældrene fik 

13 børn; men 4 døde som spæde] og det var smaat i Hjemmet, min Fader 
kunde, naar han fra tidlig Morgen til langt ud paa Aftenen sled rigtigt ved Væven, 
have en Krone om Dagen til sig selv ved siden af den indtægt vort lille 3 tdr. 
Lands Landbrug i de Tider kunde give. I nogle Aar var der ikke mindre end 
seks Børn, der gik i Skole paa én Gang og naar vi skulde holdes med Skoleklæ-
der og Skolemad er det noget der siger sig selv, at der var Smalhans i Hjemmet. 
Jeg har derfor fra min tidligste Barndom maattet hjælpe til at tjene til Livets Op-
hold og mit Arbejde bestod i at vogte Kreaturer hos Bønderne. Jeg kom senere 
rigtigt ud at tjene ved Landbruget til jeg var 17 Aar gammel og stak saa til Søs 
med min Farbroder, der sejlede paa Indenrigsfart med et Sejlskib der hed 
Alund.”  

Matrikelkort Nørreby, Femø 1862. Matr. 34b er markeret med grønt. 
Kilde: hkpn.gst.dk 
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Distriktsjordemødrenes arbejdsvilkår 

 
Et indtryk af vilkårene for jordemødrene på de tre øer Fejø, Femø og 

Askø får man gennem nogle skrivelser fundet i Fejø Lægedistrikts arkiv: Indgå-
ede Skrivelser 1818-78. De viser både at distriktskirurg Bang, der var den an-
svarlige læge i mange år indtil 1861 og hans afløser Carl Frederik Funder fra 
1861 til 1871, var embedslæger, der lagde vægt på at jordemødrene blev behand-
let godt og korrekt. Der er ikke nogen tegn på dårlig stemning i den sammen-
hæng, men det fortæller også, at det danske jordemodervæsen var kommet i 
faste rammer og var regelstyret. 

 
Efter Jordemoderreglementet skulle Stiftsamtet sørge for, at distrikts-

jordemoderen blev forsynet med de redskaber og instrumenter hun skulle bruge 
og have med ud til fødsler. Det er kun hvis   manglerne er selvforskyldte, at hun 
selv skal betale for nye. Det er distriktslægens ansvar hver andet år at inspicere 
om instrumenterne er i orden, men også kontrollere at der ikke findes andet i 

Familiebesøg hos H.P. Nielsen og datteren i Tårs ca. 1937-39. Fra ven-
stre Ejner Bjørn, Erna Bjørn, Christine Nielsen, H.P.s datter, Katrine 
Bjørn, Gunnar Roed og H.P. Nielsen. 
H.P.s hustru Maren blev blot 30 år gammel, og Christines mand Marius 
blev kun 29. Fotograf: Emmy Roed. 
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jordemodertasken end det, der er foreskrevet – der måtte ikke være nogle be-
døvelsesmidler! Det måtte jordemødre ikke bruge, det var forbeholdt lægen.  

 
I professor Levys lærebog for Jordemødre fra 1843 findes en liste over 

hvad jordemoderen skulle medbringe i jordemodertasken til hver fødsel: 

Der har åbenbart været nogle mangler i Ane Magrethes udstyr i 1847, 
derfor modtog Bang denne skrivelse fra Stiftsamtet: 

 
Da det af Deres Velædelheds behagelige Skrivelse af 23. d.M. sees, at 

Jordemoderen paa Femø Ane Hansdatter ikke er fortjent med de befalede In-
strumenter, anmoder jeg Dem tjenstlig om behagelig at besørge disse anskaffede 
til hende og tilskikke mig Regning over den dermed forbundne Bekostning, som 
foreløbig vil blive udredet af Amtsrepartitionsfonden. 

Forsaavidt Mangler befindes paa Jordemødrenes Instrumenter, ville 
Deres Velædelhed sørge for at disse afhjelpes paa den hensigtsmæssigste Maade; 
i fornødent Fald ved at henvende Dem til en Instrumentmager, og vil Bekost-
ningen derved forsaavidt Manglerne ikke kunne tilregnes Jordemoderen, være 
at afholde af vedkommende District. 

Stiftamtet for Lolland og Falster Nykjøbing den 29. Septbr. 1847. 
Signaturen utydelig: Det må være en embedsmand ved Stiftsamtet 
 
I den følgende skrivelse er Bang blevet bedt om en udtalelse om de tre 

distriktsjordemødre under hans tilsyn. Anledningen er en ny lov om lønforhø-
jelse fra 20 til 30 Rdl. årligt for distriktsjordemødre på landet, der er under for-
beredelse. Vi får derfor lidt flere oplysninger om dem alle tre, samtidig med at 

En Tinspøjte med kortere Rør til Klysteer og et længere  
krummet Moderrør 

Et Sølvrør til Udtømmelsen af Vandblæren 

En Sneppert med tilhørende Aareladningstøi 

Et Par Slynger til Brug ved forekommende Vending 

En Sax med afrundede Ender til Overklipning af Navlestrengen 

Nogle Navlebaand 

Endelig nogle Kaneldraaber og Hoffmansdraaber og Salmiakspi-
ritus i veltillukkede flasker, da disse Lægemidler ikke altid hurtigt 
nok kunne hentes fra længere bortliggende Apotheker. 
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han skriver, at de er gode og dygtige. Vi får også at vide, at der kun er disse tre 
distriktsjordemødre og ingen privat praktiserende, dertil har antallet af beboere 
på øerne været for lille. 

Underdanigst! 
I henhold til Hr: Kammerherrens gunstige Skrivelse af 24: f:M: hvorudi 

det paalægges mig snarest muelig at indsende nogle forlangte Oplysninger til 
Deres Höyvelbaarenhed, om Jordemodervæsenet i mit Embedsdistrict, tillader 
jeg mig herved underdanigst at anföre fölgende.” 

a. I Fejö Birk er ey siden 1840 oprettet noget nÿt Jordemoderdist… 
b. I mit Embedsdistrict findes ingen uansatte eller privat practiserende 

Jordemödre. – 
c. Iblandt de 3: (c: trende) her i Fejø Birk ansatte Jordemödre er Bodil 

Linde pa Fejö 61 Aar. – Ane Margrethe Hansen paa Femö 53 Aar, 
og Karen Marie Hansen paa Askö imellem 40 og 50 Aar. –  

De ere alle 3 dÿgtige og gode Jordemödre, og omendskjöndt de 2: för-
ste ere noget aldrende, og undertiden haver været noget svageliige saa ere de dog 
for Øjeblikket ved et taalelig godt Helbred, og ogsaa i stand til enten med Kraft 
at kunne rÿgte og varetage deres Embedspligter, desuagtet maae det dog imid-
lertid kunne antages at det ej vil vare i mange Aar inden især Fejo Jordemoder 
Bodil Linde der haver et temmelig stort District, og desaarsag næsten bestandig 
Dag og Nat er i Virksomhed, ey længere vil see sig i stand til at kunne med Kraft 
rÿgte sit Kald. – 

Dette tillader ieg mig hermed efter Deres Høÿvelbaarenheds Ordre at 
indberette. – 

Fejö d: 7: Marts 1855.    Signatur: Bang 
 
Loven trådte i kraft den 8. marts 1856 og der blev samtidig mulighed 

for et alderstillæg efter 10 års tjeneste i det samme amt. Det er det, den følgende 
skrivelse og anbefalinger handler om: 

 
Ifølge Hr Birkedommerens mig tilsendte skriftlige Begjæring af 7: den-

nes om at … meddelt min Erklæring over de i mit Embedsdistrict ansatte Jorde-
mödre, er… Hensÿn til det Alderstillæg som ifölge Loven af 8: f:M: er bestemt 
at lønne? de paa Landet ansatte Districtsjordemodre efter 10 Aars god Tjeneste 
tillader ieg mig at anföre fölgende. ” 

De her i Birket ansatte 3: examinerte Jordemodre ere  
a. Bodil Linde, hun har siden 1820, altsaa i 36. været ansat som Jorde-

moder i Fejö Sogn, og i denne Tid stedse, med Slid og Duelighed varetaget sine 
Embedspligter, hvorfor hun ogsaa er meget afholdt af Sognets Beboere. – 
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b. Ane Margrethe Hansen der fra Aaret 1834 haver været ansat som 
Jordemoder i Femö Sogn har ved sin Duelighed, og ved nöjagtig opfÿldelse af 
sine Embedspligter erhvervet sig Sognebeboernes Agtelse og Tillid. – 

c. Kirstine Frederichsen der fra den 29: April 1846 haver været ansat 
som Jordemoder i Askö Sogn er en meget Duelig og god Jordemoder, som ved 
sin udviste Flid, Duelighed og anstændige Vandel haver erhvervet sig Beboernes 
særdeles Agtelse og Venskab paa Askø. 

 
… med Sandhed Angive disse i mit Embedsdistrict ansatte Jordem… 

førte Vidnesbÿrd, om Duelighed, Flid og Orden i deres Embedsförelse… saale-
des glæde mig, om denne min Erklæring maae kunne B… … maatte være saa 
heldige at blive Tillagt, det Alderstillæg som … 8: Marts d:A: tilstaaes Districts-
jordemodrene efter 10 Aar…  

Fejö d: 9: April 1856. 
 
Bang har åbenbart ikke helt haft styr på hvem, der var jordemoder på 

Askø og hvor længe. I den første skrivelse fra 1855 skriver han, at det er Karen 
Marie Hansen og i den anden skrivelse fra 1856, at Kristine Frederichsen har 
været ansat på Askø fra den 29. april 1846. Hun forlader dog øen i 1858 og 
endnu en ny tiltræder, hun hedder Emma Nielsen.  

Om Bodil Linde kan bemærkes, at hun døde på Fejø i 1858 ifølge en 
hjemmeside, der hedder Fejøs Jordemødre. 

Men Ane Magrethe er åbenbart lige så stærk som sin mor og fungerer 
endnu en årrække, men i 1869 bliver det alligevel for meget, da Askø endnu 
engang skal have en ny jordemoder og Distriktslæge Funder udtrykker sin be-
kymring:  

 
Under 27de ds. er det mig gjennem Hr. Birkedommer Holm cummu-

niceret, at Districtsjordemoder paa Askø Marie Jørgensen under 24de er beskik-
ket til Districtsjordemoder for Falster Sønderherreds 4de District, og at Districts-
jordemoder paa Femø Karen [Ane] Margrethe Hansdatter er constitueret til un-
der Vacanccen at fungere for Askø. 

Hertil anseer jeg det for min Pligt at bemærke, at Askø er fjærnt i en 
distance af C: 1 Miil fra Fæmø, og at Jordemoderen paa Fæmø er en gammel 
Kone, ikke langt fra de 70, der næppe vil kunne paatage sig besværlige Søreiser 
uden fare for sit Helbred.  Under ugunstige forhold vil Askø kunne være afspær-
ret for Jordemoderhjælp, ligesom den samme Ulykke kunde ramme den langt 
større Ø Femø, naar deres Jordemoder i forretninger kom til Askø og indespær-
redes der. Samlingen af disse 2 Øer under een Gjordemoder vil fremkalde en 
fuldt grundet Ængstelse for Beboerne, og er Askø end et lidet District med ikke 
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mange Fødsler, saa er den mig …mindste … bekjendt at ville indtræffe i Vacan-
cen. Jeg tillader mig derfor til det førnævnte Stiftamt at indstille, at den samme 
forpligtelse maa paalægges den nu forflyttede Jordemoder paa Askø, som blev 
paalagt hendes Forgængerinde, den nemlig at forblive i sit Embede til Efterføl-
geren indtræffer, idet der tilvisse udstedes ved en Gjordemodervaccance kan 
befrygtes saadanne Misligheder eller farer som i et Ødistrict med Constitution 
af en alderdomssvag Gjordemoder fra et andet Ødistrict i c. 1 Miils distance 
derfra, da det imidlertid i Stiftamtet ved Skrivelse af 24 Marts er paalagt Marie 
Jørgensen ”snarest muligt” at indfinde sig i sit nye district, tillader jeg mig til Slut-
ning at anmode Stiftamtet, om det ikke, saafremt min Henstilling maatte findes 
grundet, endnu før hendes … snarlige Afreise, vilde give hende dette indskræn-
kende Paalæg. 

Feiø d. 28 Marts 1869  Funder27 

 

Og endelig i 1871 som 70 årig og kort tid efter det store guldbryllup får 
Ane Magrethe bevilget afsked med 40 rdl. i årlig pension: 

”Efter det med Hr Birkedommerens Erklæring af 24de dennes tilba-
gesendte Andragende fra Ane Margrethe Hansen paa Femø entlediges hun her-
ved fra sin Tjeneste som Districtsjordemoder sammesteds, hvilket tjenstlig med-
deles til behagelig Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse med Til-
føiende, at der af Amtsraadet er tilstaaet hende en aarlig Pension af 40 Rdlr.” 

Hvilket tjenstlig meddeles Hr Districtslægen til behagelig Efterretning. 
Feiø Birks Contor, den 1 September 1871  Chr Boisen28 

 
 
Det viser sig imidlertid ikke at være helt slut med Ane Magrethes virke 

som distriktsjordemoder. Der er åbenbart vanskeligheder med at få hendes af-
løser Birgitte Jensen til at blive på Femø. Den nye distriktslæge Melchiorsen må 
derfor skrive til Stiftsamtet i 1872: 

 

                                                           
27 Carl Frederik Funder var distriktslæge 1861-1871, senere var han praktiserende læge i Ve-
sterborg ved Nakskov  
28 En embedsmand hos birkedommeren 
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“I Anledning af Stift-Amtets Skrivelse af 31. Juli d.Aa. skal jeg tillade 
mig at bemærke, at jeg ikke seer anden Udvei til Distriktsjordemodertjenestens 
foreløbige Besørgelse end at konstituere den afskedigede Districtsjordemoder 
på Femø, Ane Magrethe Hansen til at besørge Tjenesten sammesteds. Da hun 
imidlertid er gammel og svagelig og efter min mening helst burde fritages for 
sådan Virksomhed, er jeg så fri at udtale mit Håb om, at en ny Jordemoder 
snarest muligt må blive udnævnt.”      

Melchiorsen29 
 
Stiftsamtet har sikkert gjort deres for at få ansat en ny distriktsjordemo-

der på Femø, men der er ingen tvivl om, at den stabilitet i jordemodervæsenet 
på Femø som Magdalene og Ane Magrethe har stået for i næsten trekvart år-
hundrede hermed sluttede. De følgende jordemødre var ansat i langt kortere 
perioder. 

Ane Magrethes mand, husmand og træskomand Peder Andersen døde 
03.12.1873 og blev begravet på Femø kirkegård. 

 
Ane Magrethe blev boende på Femø i deres hus, og i folketællingen 

1880 bor hun stadig i Sønderby sammen med en tjenestepige: 
Ane Magrete Andersen, 78, Enke, født i Kjøbenhavn, Husmoder, 
Pangijoneret Jordemoder 
Anna Hansen, 20, Ugift, født i Askø sogn, Tjenestepige 

                                                           
29 M.B. Melchiorsen var distriktslæge fra 1871-1875 

Fejø Lægedistrikt: Kopibog 1849-1882 
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Nu ved vi, at det hus med sikkerhed lå på Issemosevej 1, og i skøde- og 

panteprotokollerne kan man læse, at Peder Andersen får skøde på matr. 27 
Sønderby den 23. november 1839. Han bor på ejendommen resten af sit liv og 
enken Ane Magrethe Hansdatter sælger ejendommen 30. juni 1881. 

Efter det tidspunkt flytter hun til København og tager ophold hos søn-
nen Christen. Christen tager senere navneforandring til Dureston. 

 
FT1880, den 1. februar Kbh., Vestervoldgade: 
Vestervoldgade 25, Bispegaardens Rode Matr. No. 209. 

 
I forhuset i stuen bor bl.a.: 
Christian Pedersen, M, 43, (U), lutheraner, født Femø, Gjæstgiver 
Desuden oplyses det, at huslejen andrager 1200 kr. pr. halvår. 
Antal Værelser med Vinduer, indbefattet Værelser til Tyende og Lo-
gerende: 15. 
For så vidt ikke født i Kjøbenhavn, hvilket Aar taget fast Bopæl i Sta-
den: 1879. 
 
Det var her Ane Magrethes flyttede ind hos sin søn Christen (her be-

nævnt Christian), han var gæstgiver og blev først gift i 1881; men vi formoder at 
søn og svigerdatter har taget sig af bedstemoderen i hendes sidste leveår. 

Ane Magrethe døde i København den 19. januar 1884, 82 år gammel.  
Det var vanskeligt at finde hendes dødsdata; men da en del af familien 

befandt sig omkring Tårs sogn ved Sakskøbing, gav en søgning i netop Tårs sogn 
resultat. 

 

Her på hjørnet af  
Issemosevej og  
Damstrædet, boede jorde-
moder Ane Magrethe 
med sin familie. Kilde: 
Geodatastyrelsen 1945 
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I kontraministerialbogen for Tårs sogn står der: 
Død 19. Januar 1884. Begravet 27. Januar Ane Margrete Hansen. Enke 

efter Hustømrer Andersen af Femø, forhen Jordemoder der, og født paa Femø 
1801, 82 Aar gammel. Død i Kjøbenhavn. 

 
I Hovedministerialbogen for Tårs, den org. kilde som er meget utydelig i dette 
tilfælde, er det lykkedes at tyde flg.: 

Død 19. Januar 1884 i København. Begravet 27. Januar paa Taars Kir-
kegaard Ane Margrete Hansen fød paa Femø 1801. 

Enke efter Hustømrer Andersen paa Femø. Forhenværende Jordemo-
der, 82 Aar. 

Anmærkning: ”Jordfæstet på Taars Kirkegaard efter udtrykkeligt eget 
ønske”. 

 
I Vor Frue Sogns kirkebog  i Københavns amt står der:  

”Død 19. Januar 1884. Begravet i Taars Andersen, Ane Margrethe. 
Enke, Vestervold 25, 82 Aar. Anm.: Taars. Og i 

 
 

Københavns Begravelsesprotokol (år 1884 nr. 388) 
 

Nr. 388 +22 
Enke Ane Margrethe 
Andersen 82 Aar gl. 

Bopæl Vesterv 25  
død d. 19/1  

af Senilia.  
Frue [sogn]  

til Taars [sogn] 
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Skiftet efter Ane Magrethe blev som det ses hurtigt afsluttet: 
 

Land- over, samt Hof og Stadsretten.  
Københavns Skiftekommission F2 1 A 1 – F 2  1. 1884: 

Paa Skiftet efter Huseieren Peter Andersens Enke Ane Margrethe f. 
Hansen, som d. 19. ds er død. 

Tilstede var Afds. Søn Gjæstgiver Christian Pedersen som forklar, at 
afd. der var til huse hos ham, Vestervoldgade 25 (Hotel Boulevard), intet efter-
lod at Skifte. 

Forretn. blev derefter strax sluttet. 
F Baadsgaard (?) og ? samt C. Pedersen 
 
 

Lidt om hvor Ane Magrethe boede  
hos sønnen Christen i København 

 
Christen var ikke på adressen ved folketællinger i 1870 og 1890; i 1870 

ejedes ejendommen af den tidligere gæstgivers enke. Af FT 1880 fremgår det, 
at han har taget ophold i Staden i 1879. Så det er muligvis omkring den tid, at 
sømanden Christen er kommet hjem fra langfart og har slået sig ned som gæst-
giver.  

 
Hotel du Boulevard, Vester Voldgade (1898) var meget søgt af lol-
lændere. Kilde: Det kgl. Biblioteks billedsamling, https://rex.kb.dk 



83 
 

Sådan sluttede Ane Magrethes liv i København, hvor det var begyndt, 
men hun ville alligevel vende ”hjem” til Taars (ved Sakskøbing), måske for at 
blive begravet i nærheden af de af børnene og børnebørnene, der boede i det 
sogn.  

De dokumenter, vi her har fundet og beskrevet, vidner om et langt og 
arbejdsomt liv som jordemoder på Femø og mor til otte børn, som hermed slut-
tede. 

 
Bem.: Vi må desværre beklage, at der er huller i transskriberingen. Det 

skyldes i de fleste tilfælde, at indbindingen ikke levner mulighed for at læse, 
hvad der står helt ud til margenen. Vi håber, at teksten alligevel giver mening. 
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Det var interessen for at finde ud, hvor en del af familien stammede 
fra, i dette tilfælde vores mormor Katrine. Dette førte frem til rækken af Femø-
kvinderne. 

Katrines mor Karen Christine var født på Femø i 1867, så den videre 
søgning længere tilbage i tiden kom derfor for en stor dels vedkommende til at 
foregå i Femøs kirkebøger og folketællinger. Vi har i denne sammenhæng inter-
esseret os mest for ”kvindelinjen” og det var på den måde, vi nåede til Magda-
lene Søndergaard, som vi må betragte som ”stammoder” for vores Femø-slægt. 

Her var det oplysninger i kirkebogen om, at hun var jordemoder, samt 
en tilføjelse samme sted ved hendes datter Ane Magrethes bryllup, hvor der 
stod, at hun var øens jordemoder i 43 år, der gjorde os nysgerrige og satte os i 
gang med undersøgelser af deres liv og virke og hermed også til en videre inte-
resse for jordemoderfaget som den ældste faglige uddannelse for kvinder i Dan-
mark. Netop Magdalene og Ane Magrethe hørte til de generationer, hvor faget 
blev en vigtig og respekteret del af det danske sundhedsvæsen, og hvor der blev 
ansat distriktsjordemødre selv på landets små øer.  

Ingen af de yngre generationer har givet sig i kast med jordemoderfaget. 
Vi har dog fået fortalt, at mormor Katrine flere gange var fødselshjælper hos 
nabokoner og familie i Nakskov. 

 
 

Emmy, Christine og Hans Peder på dørtrinnet til huset i Tårs ca. 
1937-39. 
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En anden side af vores historie viser, at der også ”i gamle dage” var 
forbindelser og familiekontakter på kryds og tværs i landet, i dette tilfælde mel-
lem Femø og København og Vangede. Vi startede med at fortælle, at Magdale-
nes mor Inger Nelausdatter var født ca. 1742 på Bakkegården i Vangede.  

 
At Emmy på denne måde vendte tilbage til sine rødder, det er helt sik-

kert ikke noget tip-tip oldedatteren vidste, da hun med sin mand Gunnar Roed 
flyttede ind i en lejlighed i Vangede omkring 1940. Emmy boede i Vangede 
indtil 1953 og blev faktisk boende indenfor Gentofte kommunes grænser til sin 
død i 2009.  

 
På Bakkegårdens jorder blev i 1930erne bygget en folkeskole, der blev 

kaldt Bakkegårdsskolen. Det er derfor en ekstra sløjfe på historien, at 3 og 4 
gange tipoldebarnet Kirsten har gået i skole her fra 1953-58, hvor de to formødre 
Inger og Magdalene har haft deres dagligdag og opvækst for ca. 250 år siden.   
 
 
 
 
 
 

Fire generationer i 1942: Karen Christine, Katrine og Emmy med en gan-
ske spæd Kirsten. 
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Vi vil slutte historien om Magdalene og Ane Magrethe med et billede af vores 
mødre, Emmy og Erna, der her i 1946 snart vil få brug for jordemoder assi-
stance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magdalenes tiptipoldebørn og Ane Magrethes tipoldebørn, Katrine og Ejner 
Bjørns børn Erna, Ebba, Erik, Else og Emmy. 
Efterfølgende slægtled må selv tilføje flere gange tip ved hhv. Magdalene og Ane 
Magrethe. 
 




