
 

Beboere i 1700- og 1800-tallet  
Omkring 1760 boede den senere jordemoder i Dragør, Neel Jansdatter her.  
 
Hun var skipperdatter fra Strandgade 3 og var i 1759 blevet gift med styrmand Theis Jansen Theis fra 
Skipperstræde 13. Men dette ægteskab varede kun et års tid, idet Theis i april 1760 formodentlig er 
omkommet til søs.  
 
Inden jul havde Neel giftet sig igen. Det var med Carl Bertelsen, en skippersøn fra Kongevejen 2. Carl var 
matros, men blev dog hurtigt skipper, idet han i januar 1762 fik skøde på galeasen "Fire Brødre" på 19 
læster. 
 
Det må være lige omkring 1760, at huset er blevet nyopført. Det har dengang antagelig kun bestået af 
en øst-vest beliggende længe. Den 2 etager høje bygning ud mod Fogdens Plads er først opført engang i 
1790'erne af bygmester Blichmann. 
 
I 1763 beklagede byens to gårdmænd sig til amtet, over at Carl Bertelsen - foruden vognmand Torkel 
Svendsen - havde gravet jord i deres eng, beregnet til opfyldning på deres fugtige grunde. Og så havde 
de endda gjort det en dag, hvor de to gårdmænd var på torvet i København.  
 
De forlangte 12 rigsdaler i erstatning. Torkel var i gang med at tørlægge et areal på havnepladsen til 
parkering af sine vogne, mens Carl havde problemer med den fugtige plads uden for sit hus.  
 
Det viste sig imidlertid, at det ikke var god engjord, men grus fra en bakke ved strandkanten, som de 
havde gravet i. (Gårdmændene var berygtet for altid at overdrive i deres udtalelser). Amtsforvalteren 
mente, at hvis de hver betalte 2 rigsdaler, måtte det være mere end tilstrækkeligt. 
 
Neel havde fået en datter, Maino, med Theis Jansen, og med Carl Bertelsen fik hun sønnen Theis og 
datteren Neel. Hun stod således med tre uforsørgede børn i 1767, da Carl døde, og hun som 31-årig blev 
enke for anden gang.  
 
Hun havde åbenbart ikke lyst til at gifte sig igen, så på et tidspunkt måtte hun skaffe sig et levebrød. Hun 
valgte at blive jordemoder og må være kommet i lære hos en af byens københavnske jordemødre.  
 
Den 28. august 1773 indstillede hun sig til eksamen inde på Fødselsstiftelsen i København. Hun blev 
"befunden dygtig og besvarede de vanskeligste spørgsmål". Neel blev antaget som jordemoder i Dragør 
og kom til at virke indtil 1804. 
 
Det blev den ældste datter, Maino, gift med kaptajn Peder Nielsen, der i 1790'erne overtog huset, dog 
således at Neel blev boende.  
 
Det må også have været dette par, som tog initiativet til at lade bygmester Blichmann opføre det 
smukke forhus.  
 
Peder Nielsen, der var skibskaptajn med sejladser på Vestindien, stammede fra Fogdens Plads 12 og var 
søn af matros Niels Albertsen. Maino og Peder fik kun en søn, Niels, der døde som spæd.  
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Maino døde i 1815, og året efter giftede Peder sig med Trein Cornelius Bertelsen, der kom fra 
Sønderstræde 13. Hun fødte en datter, Maino, som kun nåede at blive 1 år. En søn, Niels, levede i 1834, 
men hans videre skæbne kendes ikke. 
 
Peder Nielsen blev på sine ældre dage lægdsmand. Han døde i 1830. 
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