
Jordemødre i Gosmer-Halling 

 

Fra de tidligste tider har der i de små landsbyer været ældre, erfarne kvinder, der 

kunne fungere som fødselshjælpersker. Men fra slutningen af 1700-tallet kom der 

uddannede jordemødre over hele landet. Anne Hiortes var den første i Gosmer-Halling 

pastorat. 

I det første årti af 1800-tallet var jordemødrene/fødselshjælperne pligtige til at 

indgive beretning til sognepræsten, hvis de havde hjulpet til ved en fødsel, hvor 

barnet enten var dødfødt eller døde umiddelbart efter fødslen. Og det hændte ret 

ofte, selv i små sogne som Gosmer og Halling Sogne.  

Der findes i kirkebogen for Gosmer og Halling sogne 1735-1814 tre indberetninger 

om dødfødte børn. Den første indberetning er underskrevet af Barbara Rasmusdatter, 

fra Randlev. Hun var trådt til i nødsfald, da den eksaminerede jordemoder i Halling 

var optaget af sine pligter andetsteds. 

I november samme år afgav jordemoderen, Anne Hiortes, selv beretning om et 

dødfødt drengebarn i Fensten. Og den sidste indberetning er også underskrevet Anne 

Hiortes i maj 1805.  

 

1786 Anne Hiortes 

Anne Knudsdatter Hiortes (1744-1809) kom fra Torrild, hvor hun i 1770 blev gift med 

Andreas Jensen (død 1783). I 1786 blev hun gift med en enkemand, organisten 

Terkel Jørgensen fra Halling. Anne og Terkel fik 3 børn sammen.  



Hvor og hvornår Anne bestod sin jordemodereksamen, ved jeg ikke. Efter selv at 

have født i alt 9 børn havde hun opnået den fornødne praktiske erfaring, og eventuel 

teori har hun vel også kunnet tilegne sig, så måske har hun kunnet klare sig med en 

eksamination hos embedslægen eller præsten. I alle tilfælde bliver hun i kirkebogen 

betegnet som ”den eksaminerede Fostermoder”. 

Anne Hiortes døde 1809, og der har måske ikke har været nogen direkte afløser til 

hende.  

 

1814 Kirsten Terkelsdatter Hessellund 

Men 4-5 år senere dukker jordemoderen Kirsten Terkelsdatter op. Hun var datter af 

Anne Hiortes og Terkel Jørgensen, og hun havde i 1812 taget jordemodereksamen på 

Fødselsstiftelsen i København. Foruden sit eksamensbevis havde hun også en 

ægtemand, Hans Olesen Hessellund, og parrets førstefødte med sig tilbage til Halling. 

Hans Hessellund overtog sin svigerfars stilling som organist ved Gosmer kirke Det kan 

have været praktisk (læs økonomisk fordelagtigt) for sognet/godset at have to 

offentligt ansatte under samme tag – en lille jordlod til organisten og et lille hus til 

jordemoderen samt en beskeden kontant betaling kunne vel blive til en nogenlunde 

indkomst for sparsommelige folk.  

 

 

 

Hallingvej ved vandværket. Jordemoderhuset lå på hjørnet på marken til højre. 2017 

 

På en lille jordlod yderst i sognet blev der nemlig bygget et hus til jordemoderen. Det 

var et resultat af Jordemoderinstruksen af 1810, ifølge hvilken jordemoderen var 

forpligtet til omgående at komme til stede, når der var behov for det. Hun kunne 

kræve et vederlag, hvis størrelse var afpasset efter, om det var en gårdmandskone 

eller en husmandskone, hun hjalp. Hun kunne også kræve fri transport. For at stå til 



rådighed skulle jordemoderen have en fast, årlig løn på 20 Rigsdaler kontant (betalt 

af amtet), 2 favne brænde eller tilsvarende tørv, er 4-5 fags bondehus med en lille 

have og græsning til en ko (udredt af distriktet, her vel sognet og/eller Rathlousdal 

Gods).  

 

Man kan følge Kirsten gennem folketællingerne i Halling sogn, i 1834 boede sønnen 

Ole stadig hjemme, i 1850 var der en plejedatter Kirstine (8 år gl.), som ved 

nærmere efterforskning viser sig at være sønnen Oles datter. (Ole var gårdmand i 

Halling og døde i 1851). 1860 var Hans Hessellund død, men der var kommet 

yderligere 2 børnebørn til, nemlig Oles søn Hans (14 år) og Andreas’ søn Rasmus (2 

år og moderløs).  

 

Kirsten Hessellund døde i 1870 83 år gammel, men da var hun flyttet til Dyngby og 

var aftægtskone hos sønnen Andreas, der havde giftet sig til en gård der.  

1860 Maren Hansdatter 

Den næste jordemoder i Halling hed Maren Hansdatter. Hun var født i Odder i 1833 

og blev gift med skomager Søren Rasmussen i 1860. De er nok kommet til Halling 

samme år, for ifølge folketællingen fra 1870 havde de 3 børn på hhv. 2, 4 og 6 år, 

der alle var født i sognet, senere kom der yderligere to børn til. 

I 1899 flyttede Maren og Søren til 

et hus på Vestergade (nr. 19) i 

Hou. Ifølge Folketællingen for 

1901 modtog de begge 

alderdomsunderstøttelse på det 

tidspunkt, Maren var dog stadig 

anført som ”Jordemoder”. Samme 

år døde Søren. I 1906 overdrog 

Maren huset til to døtre, Rasmine 

og Mette, mens Maren   flyttede til 

”Kancelliraad Andersens Stiftelse” 

i Odder, hvor hun døde i 1922, 88 

år gammel. 

 

Maren Hansdatter boede i huset længst til venstre.  

Foto fra slutningen af 1940’erne 

Jordemoderhuset i Halling forsvandt ud af folketællingerne omkring 1900, vel 

samtidig med, at Maren og Søren flyttede til Hou.  

Huset med tilliggende jord blev lagt ind under den gård i Halling, det oprindelig var 

blevet udstykket fra, nemlig matr.nr. 7, som ligger ved stien til Præstholm. Omkring 

1940 fik den daværende gårdejer, Svend Svendsen, lov til at rive jordemoderhuset 

ned på betingelse af, at han byggede et andet hus ved gården. 



Bindingsværkstømmeret 

blev omhyggeligt pillet 

fra hinanden og 

genanvendt, idet Tømrer 

Frandsen i Hou brugte 

det, da han byggede et 

sommerhus på 

Musmannsvej til 

Købmands- og 

Haandværkerbanken i 

Aarhus. Sommerhuset 

ligger der endnu, og 

man kan forestille sig, at 

det udvendigt ligner det 

gamle jordemoderhus. 
 

 

Det tidligere jordemoderhus i Halling, på Musmannsvej fra omkring 1942 

 

1923 Barbara Jørgensen 

I en periode var der ikke fast jordemoder i Hou, indtil Barbara Jørgensen flyttede til 

byen i 1923. Hun havde været jordemoder i Boulstrup, men var blevet pensioneret 

som 70-årig, hvorefter hun og hendes mand, Jens Jørgensen, flyttede til Hou 

(Nørreled 6). Hun var stadig ved godt helbred og fortsatte med at hjælpe børn til 

verden. Af kendte Houborgere, som er kommet til verden ved hendes hjælp er 

bådebygger Erik Petersen og hans søster Karen Holck.  

 

Barbara og Jens Jørgensen boede i den fjerneste ende af dobbelthuset, som ses til venstre på den 

anden side af banen 



I en avisomtale i anledning af hendes 50-års jubilæum som jordemoder står der: ”--- 

ved sin Pligtopfyldelse og Villighed til at hjælpe i de ofte smaa Hjem, har Barbara 

forstaaet at gøre sig velset i Hjemmene og skaffet sig talrige Venner, som sikkert vil 

sende hende mange venlige Tanker paa Jubilæumsdagen.” Der blev endog 

foranstaltet en lille sammenkomst på Hotel Hou i den anledning. 

 

Jens døde i 1932, men Barbara blev boende i Hou indtil 1938, hvorefter hun flyttede 

til Odder. Her døde hun i 1940. 

Siden da var Houborgerne overladt til udenbys jordemødre, bl.a. den cigarrygende 

Fru Sørensen fra Gylling.  

2017 Eva Hessellund 

En af Anne Hiortes og Kirsten Terkelsdatter direkte efterkommere, Eva Lykke 

Hessellund Nielsen, slog sig i 2017 ned i Hou med sin familie og i Odder med sin 

jordemodervirksomhed. 

Eva Hessellund blev jordemoder på sin egen måde. Hun tog først en 

sygeplejerskeuddannelse i Danmark, hvorpå hun drog til Trondheim i Norge og tog en 

kandidatgrad som jordemoder.  

 

Eva Hessellund. 2018  

I Norge stiftede Eva bekendtskab med begrebet virksomhedsjordemoder, en ide som 

hun synes var så god, at den også burde udbredes til Danmark. Hun startede derfor 

egen virksomhed, hvor hun tilbød rådgivning til såvel gravide, som de virksomheder, 

de arbejdede i, med det formål at gravide kunne bevare kontakten med kolleger og 



arbejdsplads længst muligt, og at arbejdsgiveren kunne have en nogenlunde stabil 

arbejdskraft. 
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