
 

 

 

Distriktsjordmoder i Agger og Vestervig Katrine Marie Mejer  
 

Katrine Marie Mejer var født den 8. november 1884 i True i Brabrand sogn som datter af 

arbejdsmand Henrik Mejer og hustru Rasmine Kirstine Poulsen. Efter endt skolegang arbejdede hun 

med forskelligt og kom i 1910 ind på Rigshospitalets jordmoderskole, hvorfra hun dimitterede i 

1911, og som var det eneste sted i landet man dengang, man kunne få en jordmoderuddannelse. 

 

Jordmoderuddannelsen i København 

Jordmoderuddannelsen foregik som sagt i København. Egentlig havde 

frøken Katrine Mejer ingen mulighed for at blive jordmoder før 1899, da 

hun ikke var gift eller enke og heller ikke havde født børn. Det var indtil 

1899 gældende, at man skulle opfylde disse krav. Med den nye lov af 1899 

opstod muligheden. Denne ændring i lovgivningen skyldtes blandt andet, at 

det kunne være svært at få gifte koner til at tage uddannelsen, idet de jo 

skulle være i København et helt år, da uddannelsen fra 1895 var blevet 

forlænget med 3 måneder til et år. Ændringen med at det ikke var et krav, at 

man skulle være gift, gjorde også, at flere søgte om optagelse, og det gav 

mulighed for at vælge, hvem man mente egnede sig til uddannelsen. 

 

Fødselsstiftelsen i Gothersgade 

Fødselsstiftelsen var en institution oprettet i 1750, og her kunne ugifte kvinder føde uden at opgive 

hverken deres eget eller faderens navn til myndighederne. I begyndelsen havde Fødselsstiftelsen til 

huse i Gothersgade. Omkring 1760 blev den flyttet til Frederiks Hospital. Her blev pladsen 

efterhånden for trang, og i 1787 flyttede Stiftelsen i egne lokaler i Amaliegade, og hvor den 

omkring 1804 ændrede navn til Fødsels- og Plejestiftelsen, og som omkring 1910 blev til 

Rigshospitalets fødeafdeling. Navnet Fødselsstiftelsen hang dog stadig ved i en hel del år. 

Reservejordmoder på Dr. Esmanns klinik 

Kort efter Katrine Marie Mejer var færdiguddannet, fik hun arbejde i Dr. 

Esmanns klinik som reservejordmoder. En klinik som havde til huse 

Løngangsstræde nr. 21. Baggrunden for at få en stilling på en så 

velrenommeret fødeklinik har helt sikkert været en god eksamen. Her var hun 

fra 1912-1914, hvorefter hun fik stilling som distriktsjordmoder i Agger fra 

1914-1918 og også boede i byen. Her kan man se at hendes årsindkomst var 

1000 kr. i 1916. Derefter flyttede hun til Vestervig, hvor hun var fra 1918-

1920, også her arbejdede hun som distriktsjordmoder og havde sandsynligvis 

klinik nuværende Teglgårdsvej 1. Først omkring 1943, menes det, at Amtet 

købte en jordmoderbolig på Klostergade – nuværende nr. 10, som embedsbolig for 

distriktsjordmoderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En distriktsjordmoderløn anno 1914 

Indtægten pr. fødsel var ifølge nedenstående tabel af 13de juni 1914 ikke overvældende for en 

distriktsjordmoder. Dertil kom oftest en fast grundløn med tillæg for, hvor længe man havde 

praktiseret og evt. huslejegodtgørelse. Der kunne også være forskel i den faste løn i købstæder - og 

landdistrikter. En reservejordmoder fik mindre. 

  

For ydet Fødselshjælp og dermed i umiddelbar Forbindelse staaende Hjælp til 

Barselskvinde og barn i de første dage efter Fødslen beregnes Mindstebetalingen efter 

den betalingspligtiges Indtægt efter følgende Skala: 

 

Ved indtægt indtil 1500 kr. erlægges mindst 10 kr.                                                          

Ved indtægter fra og med 1500 kr. indtil 2000 kr. erlægges mindst 15 kr. 

  -           -                -         2000 kr.      -   2500 kr.        -           -       20 kr. 

  -           -                -         2500 kr.      -   3000 kr.        -           -       25 kr. 

  -           -                -         3000 kr.      -   4000 kr.        -           -       30 kr. 

  -           -                -         4000 kr.      -   5000 kr.        -           -       40 kr. 

  -           -                -         5000 kr.       og derover       -            -      50 kr. 

Hvis Betalingen skal udredes af Fattigvæsenet, erlægges mindst 10 kr. 

Ved tvillingefødsel forhøjes mindstebetalingen med Halvdelen. 

 

For forhastet Tilkaldelse ydes i alle Tilfælde mindst: 

 

Inden for den by, hvor distriktsjordemoderen bor, 2 kr. 

Udenfor Byen, men ikke mere end 2 km. fra hendes bopæl  2 kr. 

             -                   -            -        4 km.      -             -        3 kr. 

             -                   -            -        8 km       -             -        4 kr. 

             -                 og over             8 km        -             -       5 kr. 

Tilkaldelse betragtes som forhastet, naar der ikke ved distriktsjordemoderens 

Ankomst findes Tegn til begyndende Fødsel og Fødslen ikke indtræffer før 48 

Timer efter første Tilkaldelse. 

 

 

Tilbage til København 

Så rejste frk. Mejer i 1920 igen til Købenavn og arbejdede et års tid på 

Fødselsstiftelsen (Rigshospitalets fødeafdeling B) som reservejordmoder efterfulgt 

af 3 år i Dr. Esmanns klinik også som reservejordmoder. Årene i København var 

sandsynligvis en form for videreuddannelse. I 1924 vendte hun tilbage til det 

vestjyske, idet hun blev distriktsjordmoder i Søndbjerg på Thyholm. Her var hun 

sandsynligvis til sin pensionering, Fra 1931 var hun i nogle år formand for Thisted 

Amts Jordmoderforening, og som var oprettet i 1902. 

 

Artiklen er skrevet af Anna Fomsgaard.


