




Det er mig berettet, at her paa Kiøbenhavns 
Amt skal findes endeel Uerfarne Qvinder, 
der paatager sig Jorde Mødres forretning, 
hvorever adskillige Barsel Qvinder ved deris 
Barne fødsel bliver ulykkelige, oc enten 
føder døt Foster, eller selv ved en Haard 
Barnefødsel dræbes, ja baade Moder oc 
Foster tillige kommer tilskade
.....
saa er til hans Ærværdighed min tienstlig 
Begiæring at hand ville behage ved enhver 
Provst udi de trende Herreder paa Rytter 
Godsets District her paa Amtet fra 
vedkommende Sognepræster saavit de icke 
selv derom haver Kundskab, at lade 
indhente Fortegnelse paa hvad Jorde Mødre 
eller deslige Qvinder i en hvers Sogn findes, 
som sig slig Forretning paatager, hvad deris 
Navne ere, om de enten ere ugivte, eller 
givte, tillige med deris Mænds Navne, hvor 
de boe, eller er at finde, om de derpaa 
haver noget skirftlig Brev, oc af hvem oc 
naar udgiven, om de ere examinerede eller 
icke; og at Sognepræsterne derhos noget 
motte melde om deris Rygte oc Forhold, oc 
om de findes gudfrygtige oc Skickelige 
Qvinder som sig paa slig Embede forstaa, 

Fra: Hans Seidelin, amtmand i Københavns amt
Til: Mag: Morten Reenberg, stiftprovst, Vor Frue kirke, 
København

Københavns amt, kopibog over udgående breve, 1724, 1 til 1725, 4, 
nr. 251
Dat: den 2. oktober 1724



Videnskabernes Selskabs kort, Nordøstsjælland, 1771



Spørgsmål til præsterne:

1. Hvilke jordemødre er der i sognet?

2. Om de er gifte eller ugifte, og de giftes mænds navne?

3. Hvor de bor i sognet?

4. Om de skriftligt er ansat som jordemødre?

5. Om de er eksaminerede?

6. Hvordan deres rygte er, om de er gudelige og skikkelige og om de

forstår deres embede



I Høye Torstrups Sogn ere ingen Jorde Mødere der lader sig bruge, uden Kirsten Hermand 
Dreimands i Torstrups-Walby, og Peder Pedersen Boemands Kone i Kallerup, som har et got 
Rygte, men velaldrende, og derforuden der til hverken Examinerede og beskikkede, uden hvad 
ieg efter Loven har formaned dem af Guds Ord.  
Høye=Torstrup d 12 Oct: 1724.  Saa som det ei kom til mig før end dend 11de med Solens 
nedgang.

Testor
J: Laasbye

Københavns amt, breve fra div. Emb. Mænd og part. Personer, 1673 - 1818
1724, pakke B2-326

Svar fra præsten i Høje Taastrup, J. Laasbye



Fortegnelse paa

Hvad Jorde 
Mødre udi 
Kiøbenhavns Amt 
findes, efter 
Sogne Præsternes 
indgivne 
efterretninger. 
Nemlig

Københavns amt, 
breve fra div. Emb. 
Mænd og part. 
Personer, 1673 - 1818
1724, pakke B2-326



3. Mag. Laasbye for Høi Taastrup Sogn
Beretter at findes i Taastrup Waldbye Kirsten Hermand Dreimands, oc j Kallerup Peder 
Pedersens Hustrue, vel aldrende oc af got Rygte, beror altsaa om de fremdelis findes 
beqvemme oc sig vil lade examinere, hvis icke, ville tvende andre foreslaaes.

Fra: Hans Seidelin, amtmand i Københavns amt
Til: Mag: Niels Løvman
Københavns amt, kopibog over udgående breve, 1724, 1 til 1725, 4, nr. 318
Dat: den 2. januar 1725



Spørgsmål til præsterne:
•Hvilke jordemødre er der i sognet?Om de er gifte eller ugifte, og de giftes mænds navne?
•Hvor de bor i sognet?
•Om de skriftligt er ansat som jordemødre?
•Om de er eksaminerede?
•Hvordan deres rygte er, om de er gudelige og skikkelige og om de forstår deres embede

Vallensbæk Bodil Hansdatter, gift med bomand Johan Nielsen Gammel, befængt med den smitsomme syge, som tit kommer af løsagtighed

Ellen Nielsdatter, enke efter bomand Baltzer Nielsen 55 år, gudfrygtig og ærlig, lykkelig og agtsom og lader sig ikke kue

Torslundemagle Karen, enke efter Peder Hansen Ædruelig og skikkelig

Ishøj Degneenken Maren Hermandsdatter For alderdom mest ubekvem

Ishøj Anne, enke efter Peder Ibsen Fører et skikkelig levned, eragtes best

Høje Taastrup, 

Taastrup Valby

Kirsten, gift med Hermand Dreimand Aldrende og af godt rygte

Høje Taastrup, 

Kallerup

Peder Pedersens hustru Aldrende og af godt rygte

Sengeløse, 

Vridsløsemagle

Lisbeth, Jens Larsens Skickelig og vel aldrende

Sengeløse, Vasby Karen, gift med Lars Jespersen Skickelig og vel aldrende

Ledøje Mette Larsdatter 64 år, af et godt rygte og beskaffenhed

Smørum, 

Smørumnedre

Ingeborg Nielsdatter Af et godt rygte og beskaf-fenhed

Smørum, Nybølle Magrethe, Povels: Af et godt rygte og beskaf-fenhed

Ballerup Anne, gift med Niels Madsen 51 år, skikkelig og gudfrygtig

Ballerup Ellen, enke efter Jens Smed 61 år, skikkelig og gudfrygtig

Måløv Else, enke efter Søren Jacobsen Gammel oc fast ubrugelig

Herstedøster Karen Pedersdatter, gift med Carsten Degns 63 år, godt skudsmål, ingen ulykkelig hændelser

Herstedvester Sidse, Peder Olsens 73 år, godt skudsmål, ingen ulykkelig hændelser

Glostrup Ingen jordemoder

Glostrup, Avedøre Anne, gift med Hans Hansen 60 år, lykkelig i embedet, oc forstår det nogenlunde vel

Glostrup, Hvissinge Karen, gift med Indsidder Anders Andersen 80 år, formedelst alderdom ej mere bekvem

Glostrup, Hvissinge Johanne, gift med Rasmus Christensen 55 år, lever christelig, men vides ej om hun er dygtig

Glostrup, Ejby Anne, gift med Peder Povelsen, 55 år, lever upaaklagelig, men vides ikke hvorvidt hun Embedet forstaar

Glostrup, Ejby Kirsten gift med Peder Pedersen 46 år, stille oc sindig, men ofte ved hendes forretning ulykkelig

Brøndbyøster Ingen jordemoder

Brøndbyvester Ingen jordemoder



Glostrup kirkebog, begravede, 1725

Dom: 3 Trinit: d 17 Junii jordsat Ole Larsen Huusmds Hustrue Margrete Larsd  - af Væsinge – Gl 
35 aar 6 Maan: Hun døde smertelig i BarselsNød, og hendis barn blev dødfød, og hovedløs, som 
blev i Moders Liiv



Københavns amt, breve fra div. Emb. Mænd og part. Personer, 1673 - 1818
1725, pakke B2-327



Høiedle og Velbaarne Hr: Etats Raad og Ambtmand Gunstige Herre-

En jammerlig Passage maa ieg eftter Provstens Betenkende i Wal-
lensbek, andrage for Deris Velbaarenhed.  En Huusmand Ole Larsens 
Hustrue i Hvessinge Bye i mit Sogn lod sig i denne Uge i hendis 
Barnefødsels Nød betiene af en ældgammel vanfør Indersteqvinde 
Anders Andersens Hustrue, men som Moderen ei kunde føde, og 
Jordemoderen af Afmagt og vel meest af Uforfarenhed ei kunde 
hielpe, saa blev, eftter at den fattige Qvinde en lang Tid ilde var 
martered, Degnens Hustrue i Hersted Øster Karen Carstens hent, 
mueligt for sildig, som da vel har fult de Raad hende i 
Commissionen i Nødfald er given, og derover, i Tanke at frelse 
Moderen, har brugt haardeste Force, og taget vel Fosteret fra 
Moderen, men, som er saare bedrøvelig, uden Hoved, som blev 
ufød i Fødselens Sted, hvorpaa Moderen med Væ og Iammer maatte 
og sætte Livet til 

Brev fra pastor Gantzel, Glostrup Præstegaard, d: 15 Junii 1725

Københavns amt, breve fra div. Emb. Mænd og part. Personer, 1673 - 1818
1725, pakke B2-327



• Der skal nye jordemødre til

• De skal undervises

• De skal eksamineres

• De gamle jordemødre må godt blive ved, hvis de vil undervises og eksamineres

• Præsterne skal finde jordemødre i sognene, der vil undervises og eksamineres, 

og de skal indberette de nye jordemødre til amtmanden

Brev fra amtmand Seidelin til provsterne og præsterne



Københavns amt, breve fra div. Emb. Mænd og part. Personer, 1673 - 1818
1725, pakke B2-327

Brev fra Pastor Laasbye til amtmand Seidelin, den 27. marts 1725 – der er 2 sider mere



Høyædle og Velbr: Hr: Etats Raad høygunstigste Hr: Amptmand
Af Deris velbornheds Skrivelse til Deris velærbødighed Prousten Hr: Lowmand, sees deris 

christelig Omsorrig for de Fattige Barsell Qvinder her paa Landed, hvilken dend naadige Gud 
fremdeelis velsigne.  Derpaa har ieg søgt Sognet over og ei funded uden 2de Qvinder som vil give 
sig under Examen, thi det frygter for Ordet meere end Tingen, og især de Hr: Doctorer som 
Mandfolk at tale med dem om qvindelige Sager, naar derfor vel at ønske at de Hr: Doctorer vilde 
behage ved een approbered Jordemoder der udi Byen lade saadan Overhøring skee dog i deris 
Nærværelse......

De tvende Qvinder som vil give sig under Examen ere Maren Hans Krøiers i Torstrup og Kirsten Ole 
Bentzens i Kraghauge, hvilke ved deris Ankomst til K:hafn gives Testification med, men undskylder 
sig at de ei kand komme der ud før nogen for eller efter Pindtsefæsten, saasom det er fattige 
Huusmænd=qvinder som nu her efter maa tage vare paa deris Giæslinger, imidlertiid skal ieg tale 
med mine Naboe Præster at der i det ringeste af tu om ei af tree Sogner kand komme til Examen 
paa een Dag, hvorom ieg tilforn skal erindre Deris Velbornhed.  De tvende andre Jordemødre som 
ere her i Sognet og vegrer sig for deris Alderdom, at reise til Kiøbenhafn, ere Anne Peder Pedersens 
Boemand i Kallerup og Kirsten Hermand Dreimands i Torstrups Walbye som begge ere tu christelige 
ærlige og skikkelige Danneqvinder som i mange Aar haver practisered saa dend eene siger sig at 
have hielped over 6 Snese Børn til Liused...... 

I øvrigt forbliver ieg Høyædle Hr: Etats Raad og Amptmands allerydmygste Tiener
S: Laasbye

Høye Torstrup Præstegaard
d: 27 Martij 1725



M. Germann, En bonde i Kraghave, Årsskrift HTK Lokalhistorisk Arkiv, 1985, s. 39 - 49

• Ole Bendtsen, født omkr. 1685, død 31-10-1782
• Gift for 2. gang 15. marts 1722 i Høje Taastrup med 

Kirsten Sørensdatter

• Fra Geheimeraad Bolle Wilhelm Luxdorfs samling 
af ”gamle mennesker”. Index Tabularum Pictarum 
et Cælatarum qvæ Longavos Repræsentant fra 
1783.

• Kobberstik lavet af Georg Mathisa Fuchs omkring 
1781 

Skattemandtal 1720
Ole Bentzon.  Jeg een arm og Elendig stackels 
huusMand, half blind, og hafver een oldgammel og 
Elendig stackels hustrue, som mere er ved sengen end 
Oppe, hafvr ingen hæst eller Koe, eil heller noget 
andet, hvoraf kand svaris, hvilket i ald sandhed at 
være vidner.  Jeg Underskrefne O.B.S Ole Bentsen 
Egen haand.  
Konen er Anne Poulsdatter af 1. ægteskab.



Amtmand Seidelin søger om hjælp fra kongen til at betale de nye jordemødres 
undervisning og eksamination, samt at give dem hver en bog.  Desuden skulle hver 

af dem have 10 skilling pr dag, de var til undervisning.

Københavns amt
Kopibog over udgåede breve 
1725 – 26
Den 17. november 1725, nr. 187
Til Hans Kongelige Majestæt

Endnu 2 hele sider



Stormægtigste etc: Det er formummen paa Kiøbenhavns Amt at icke en eeniste Jorde 
Moder findes examinered j den Konst efter Eders Kongl: Mayts: meget naadige og 
højstberømmelige Forordning om Jordemødre af 30 Novembris 1714; Oc som beklagelig 
anderledes spørges vanskelige Forløsninger, hvor baade Moder og Foster tilsættes Livet, 
saa har ieg, efter min allerunderdanigste Pligt oc Skyldighed, helst Amtmanden efter 
Ritualet skal bestalle Jordemødre, giort min Flid forinden at faa dem paa Landet som slig 
Embede betiener, j samme Konst underviist oc examinered, oc til den Ende, siden de i 
Almindelighed ere fattige Enker, Gaard= og Huusmænds Qvinder, som sig dertil lader 
bruge, samt talt med Facultate Medica ved Universitetet eller den Commission her j 
Staden, som Jordemødre examinerer, at de, j Henseende til det almindelige Beste slig 
Examen uden Betaling ville forrette, som oc correspondered med Provsterne oc 
Præsterne at overtale Jordemødrene sig undertiden til Examen her at ville indfinde, oc 
for at beqvemme dem dertil, desto villigere, imidlertid lovet at give enhver daglig til 
Underhold af min egen Formue Tie Skilling, samt et fri Exemplar af en j Aar udgiven 
Dansk Jordemoder Bog, Item end oc j sin Tid fri Bestalling; Dette haver endelig saavit j 
noget hiulpen, at ved den Examen som bemelte Commission indeværende Aar haver 
holden, er herfra Amtet en fem Gange indkommen, saasom in Aprilis udi 3 Dage 27, in 
Junii 2 Dage 30, in Julii 2 Dage 26, in Augusti en Dag 26 oc in Octobris 2 Dage 17 
Jordemødre

Københavns amt,Kopibog over udgåede breve 1725 – 26
Den 17. november 1725, nr. 187
Til Hans Kongelige Majestæt



• 45 jordemødre til undervisning
• 17 bestod og fik en bog om 

jordemoderhvervet
• 233 dage undervisning ialt
• 24 Rigsdaler 26 skilling i dagpenge

Københavns amt, breve fra div. Emb. Mænd og 
part. Personer, 1673 - 1818
1725, pakke B2-327



Københavns amt, breve fra div. Emb. Mænd og 
part. Personer, 1673 - 1818
1725, pakke B2-327



Københavns amt, breve fra div. Emb. Mænd og 
part. Personer, 1673 - 1818
1725, pakke B2-327



Alan Hjort Rasmussen, Pest, plage og lægedom, i Dagligliv i Danmark, bind I, s. 
267-68, Gyldendal, 1969

Bogen som de eksaminerede jordemødre fik




