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Kopi af matrikelkort fra perioden 1842 – 99 over matr. nr. 37 a Jordemoderhuset 
 
I Skøde og panteprotokoller på Rigsarkivet under matrikel nr. 37 a står, at det har været fæstested 
under baroniet Løvenborg. Grunden er på 58.430 alen. Hvornår det først hus er bygget, er ikke 
oplyst, men jordemoderhuse blev bygget i en del sogne under Tuse herred i årene 1857-1862 og i 
folketællingerne på Arkivalier Online kan man se, at huset bliver beboet af en jordemoder i 1864. 
 
1864-1878 jordemoder Ellen Kirstine Andreasen og datteren 
1869-1893 jordemoder Ane Cecilie Christensen 
Den 30. april 1864 flytter Christen Andersen og Ellen Kirstine Andreasen ind i jordemoderhuset. De 
kommer fra Trønninge, hvor Christen var tøffelmager og Ellen jordemoder. Christen er 60 år og 
Ellen 56 år. Ellen har været jordemoder i Trønninge fra ca. 1835. 
 
I 1866 bliver deres datteren Ane Cecilie viet i Tuse kirke til Jens Jensen af Trønninge. De er hhv. 
24 og 29 år gl. Jens dør i 1869, og Cecilie og deres søn Jens Christian bosætter sig hos hendes 
forældre. Ved folketællingen i 1870 er både Ellen og Cecilie jordemødre, Christen er husmand og i 
hjemmet bor ligeledes en tjenestepige på 19 år. 
 
I 1871 gifter Cecilie sig med Lars Nielsen af Holbæk, han er 36 år gl., og de bliver boende i 
jordemoderhuset.  
 
I 1873 dør Christen Andersen, 69 år gl. og i 1878 dør Ellen Kirstine Andreasen, 70 ½ år gl.  
 
I Skiftearkivalierne på Arkivalier Online er der en del indførsler vedr. arven efter jordemoder Ellen 
Kirstine Andreasen, idet der er 3 børn (arvinger): 
1) datteren Ane Cecilie gift med Lars Nielsen  
2) datteren Andrea Sofie Christensen i Amerika og 
3) sønnen Anders Peder Christensen i Amerika. 
 
Det oplyses i skiftet, at familien ikke har hørt fra Anders Peder siden den Nord - Amerikanske 
Borgerkrig ca. 16 år inden moderens død. Skiftet ender med, at der er en indtægt på 307 kr. 23 øre 
heraf en tilgodehavende pension på 5 kr. 27 øre. Beløbet deles i 3 dele, Cecilie får hendes arv og 
arv til de 2 andre børn, som man ikke har hørt fra, hensættes i Overformynderiet. 
 
Cecilie får i sit ægteskab med Lars sønnen Jens Christian i 1869, døtrene Caroline i 1875, Eline i 
1878 og Andrea i 1883. Cecilie fortsætter med at være jordemoder, hvilket hun er indtil sin død i 
1893. Hun bliver begravet på Tuse kirkegård, 51 år gammel. Cecilies 2. mand Lars Nielsen dør i 
1925 på De gamles Hjem i Holbæk. 
 



1894-1908 jordemoder Kirstine Nielsen 
I 1894 flytter Peder og Kirstine Nielsen ind i jordemoderhuset, de kommer fra Undløse, hvor Peder 
var arbejder ved agerbrug og Kirstine jordemoder. Peder er 49 år og Kirstine 42 år. De har en 
hjemmeboende søn, Niels, på 20 år, som er cigararbejder. 
 
I 1900 bliver deres datter Mettine Sabine Mathilde, som opholder sig i jordemoderhuset, viet i Tuse 
kirke til Henrik Marinus Nikolajsen, tømmersvend fra Ordrup, Gentofte sogn. 
 
Kirstine Nielsen dør 1940 i Tuse, og bliver begravet på Tuse kirkegård, hendes sidste bopæl var 
Tuse Kommunehus. Hun var enke og 88 år gl.  
 
1908-1912 jordemoder Hansine Nielsen 
I 1908 flytter Niels Juul og Hansine Nielsen ind i jordemoderhuset. De kommer fra Vejby sogn i 
Frederiksborg amt. Niels er skibsfører og Hansine er jordemoder. Niels er 34 år og Hansine er 24 
år. De har to døtre, Helga på 6 år og Else på ca. 2 år. Hansine bliver senere distriktsjordemoder. 
 
I 1910 bliver jordemoderhuset solgt af Baroniet Løvenborg til Holbæk Amtskommune. 
 
1912-1921 jordemoder Juliane Sofie Jørgensen 
I 1912 flytter Hans og Juliane Sofie Jørgensen ind i jordemoderhuset. De kommer fra Asminderød i 
Frederiksborg amt. Hans er 58 år og Juliane, som er jordemoder, er 59 år. 
 
Ved folketællingen i 1916 er oplyst, at Hans’ indkomst er 1.400 kr., han har en formue på 1.200 kr., 
betaler 12 kr. 78 øre i skat til staten og 22 kr. 80 øre i skat til kommunen. Hans er beskæftiget ved 
landbrug. 
 
Ved folketællingen i 1921 er Hans’ indtægt 3.500 kr., og Julianes indtægt som distriktsjordemoder 
6.440 kr. Hans er beskæftiget ved landbrug. 
 
Hans og Juliane flytter til Humlebæk, hvor Hans dør i 1922. Juliane dør i 1924, 71 år gl. 
  
Da jordemoder Juliane Sofie Jørgensen flytter, er hun den sidste jordemoder, som udførte 
erhvervet fra matriklen. Der har således boet jordemødre i huset i perioden 1864 til 1921. 
 
Ifølge BBR meddelelse på OIS (Den offentlige Informationsserver vedrørende ejendomme i 
Danmark) er der på matriklen i 1920 opført et parcelhus samt et udhus. 
 
Ca. 1922-1933 vejmand Johannes Peter Nielsen                      
Ved folketællingen i 1925 bor vejmand Johannes Peter og Ulla Kirstine Nielsen på matrikel nr. 
 37 a, de har tidligere boet i naboejendommen matrikel nr. 38 a. De har 3 hjemmeboende børn 
Oda på 9 år, Aase på 6 år og Frode på 5 år De får i 1927 sønnen Helmer. 
 
I 1932 sælger Holbæk Amtskommune matr. nr. 37 a til Johannes Peter Nielsen, købesum 5.500 kr.  
I 1933 sælger Johannes matriklen til Thorvald Christensen. Familien flytter til en anden adresse i 
Tuse. Johannes dør i 1968 og begraves på Tuse kirkegård. 
 
1933-midt i 1970’erne gartner Thorvald Christensen  
I 1933 sælger Johannes Peter Nielsen til Thorvald Christensen, købesum 8.500 kr. 
I 1935 får Thorvald og Magdalene datteren Gunhild. 
 
Thorvald har gartneri på matriklen. Han har en blå Nimbus med en sidevognskasse. Han kører til 
torvet i Holbæk, hvor han sælger sine grønsager. Thorvald dør midt i 1970’erne. 
 
Der har efterfølgende været flere ejere af matriklen. 
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