
 
 
 
 
 
 
8. Marts 1856 
 

L.  ang. Jordemødrenes Lønning. 
(Justitsministeriet.) 

 
     Vi Frederik den Syvende, osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort 
Samtykke stadfæstet følgende Lov:  
 

§ 1. 
     Den i Regl. 21 Novbr. 1810 § 15 bestemte Pengeløn for Distriktsjordemødre 
paa Landet forhøies fra 1 Jan. 1856 til 30 Rd.    
     Efter 10 Aars god Tjeneste i samme Amt tilstaaes derhos et Alderstillæg af 10 
Rd., der ligesom selve Lønnen udredes af Amtsrepartitionsfonden, og skal denne 
Bestemmelse ogsaa gjælde for de allerede ansatte Jordemødre.  
     Finder Amtsraadet, at der ikke er tilstrækkelig Anledning til at indrømme 
Alderstillægget, indstilles Sagen til Justitsministerens Afgjørelse.      
 

§ 2. 
     I de Jordemoderdistrikter paa Landet, hvor der ikke er eller maatte blive tillagt 
Jordemoderen en Jordlod, som er tilstrækkelig saavel til Sommergræsning som 
til Avling af den fornødne Vinterfourage for en Ko, bliver det Manglende at 
erstatte hende af Distriktet enten ved Ydelse in natura, eller, hvis mindelig 
Forening ikke derom kan tilveiebringes, ved en Pengegodtgjørelse, der i Tilfælde 
af Meningsulighed imellem Distriktet og Jordemoderen fastsættes af Amtsraadet, 
og bliver den derved foranledigede Udgift at ligne paa Distriktets Hartkorn.      
     Forsaavidt der efter Overeenskomst istedetfor Græsning er tillagt 
Jordemoderen et fast Vederlag, bliver ovenstaaende Bestemmelse uden 
Anvendelse, saafremt Vederlaget, af Amtsraadet skjønnes allerede at være saa 
rigeligt, at det tillige indeholder Godtgjørelse for Vinterfourage for en Ko; i 
andet Fald bestemmer Amtsraadet i Mangel af mindelig Forening den Forhøielse 
af Vederlaget, der bør indrømmes.      
 

§ 3. 
     Den i Regl.  21 Novbr. 1810 § 19 foreskrevne taxtmæssige Betaling for 
Jordemoderens Tjeneste forhøies til det Tredobbelte.  
     For en Gaardmandskone bør der altsaa ydes mindst 2 Rd., for en 
Huusmandskone mindst 1 Rd. og for en Indersteds Kone mindst 1/2 Rd., hvorved 
dog iagttages, at jordløse Huusmænd blive at regne lige med Inderster.  
     For alle andre paa Landet, saavelsom i Kjøbstæderne, bliver der at betale efter 
Taxten for den af de anførte Klasser, med hvilken den Paagjældende nærmest 
kan sammenstilles.  



     For dem, der nyde Understøtelse af Fattigvæsenet, tilstaaes der en Betaling af 
1/2 Rd. af Kommunen. Benyttes en anden examineret Jordemoder end den i 
Distriktet med Løn ansatte, ydes denne for hvert Tilfælde en Fjerdedeel af den 
ovenfor fastsatte Betaling; har Distriktets Jordemoder ikke været at erholde, ydes 
hende ingen Betaling.     
 

§ 4. 
     Størrelsen af den Pension, der, i Overeensstemmelse med de hidtil gjældende 
Regler, af Amtsrepartitionsfonden kan tilstaaes Distriktsjordemødrer paa Landet, 
naar de entlediges paa Grund af Alder eller Svagelighed, bestemmes i ethvert 
enkelt Tilfælde af Amtsraadet, dog saaledes, at den ikke kan overstige Beløbet af 
den faste Pengeløn, Alderstillæget derunder indbefattet. 
 
     - Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. 
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