
En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 

 

Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. 

Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse i 

forbindelse med dette besøg. 

Efterfølgende er der et svar til Peder fra sagfører R. A. Palnir, Aarhus. 

Brevets indhold skrevet af Peder Nielsen. 

Som nogle år senere ændrede sit efternavn til Grønnemark, efter gården han ejede. 

P. Nielsen, Grønnemark, Løgten Station 

Til Rougsø m: fl: Herreders Politiret! 

Onsdag den 24. juni (1891)?. ?. formiddag mellem kl. 9 og 10 modtog jeg efterretning om at 

min Svoger Uhrmager Søren Johansen af Eskerod Pludselig var Død et par timer forud, jeg 

begav mig saa hurtig som muligt til stedet hvor jeg traf Søren Johansen Ligenden paa sengen 

tilsyneladende som han Sov, jeg udbrød da ”men er han og virkelig død”. Foranlediget deraf 

saavel som for om mulig at bringe Livet tilbage – som for at opfylde Lovens bud, Lod jeg 

hurtigst muligt bud og Vogn afgaa til Distriktslæge Feielberg Hornslet og bad ham om at følge 

med, men han negtede at følge med. Idet jeg forudsætter en meget stor Forsømmelse og 

Overtrædelse af derom gjeldende Lovbud har fundet sted af Hr. Distriktslæge Feielberg, maa 

jeg tillade mig ved disse Herreders Ret at udbede mig Sagen undersøgt og Hr. Feielberg tiltalt 

og straffet med Fængsel eller Bøder efter Lovens fulde Strenghed. 

Grønnemark den 29. juni 1891 

Deres lydige 

Peder Nielsen 

Gaardeier 

Da det er givet, at Søren Johansen var død, da der sendtes Bud efter Distriktslægen, og der 

altsaa ikke foreligger nogen Undladelse af at komme en i Livsfare stedt Person til hjælp, 

sorterer Sagen ikke under Politimyndighederne; der kan højst være Tale om Forsømmelse af 

Embedspligt, men desangaaende maa De rette Deres Klage til Distriktslægens Foresatte, den i 

Aarhus boende Embedslægeinstitution (physicus). 

Rougsø m.fl. Herreder 

D. 30. juli 1891 

Chr. Hansen 
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Dermed er sagen ikke slut for Peder Nielsen, han skriver et brev til Sagfører R. A. Palnir, Aarhus, som vi ikke kender 

indholdet af, men vi har svaret fra sagføreren. 

 

 

Meddelelse 

Til hr. Gaardeier P. Nielsen 
                           Grønnemark 
 

Fra     Sagfører    R. A. Palnir. 
              Kontor: Immervad Nr. 3  
 
                         Aarhus, den 3. juli 1891 
  

 

Efter Lov af 2. januar 1871 over Ligsyn § 3 – i ??? er Distriktslægerne pligtig at 

foretage Ligsyn, naar han dertil kalder, dog at der ydes ham fri Befordring og Betaling 

efter samme Lov § 8, naar han boer over ¼ Mil borte og lægen maa, naar han 

unddrager sig denne Pligt kunne tiltales efter samme Lov § 7 under en offentlig 

Politisag efter Klage til vedkommende Herredsfoged (Politimester). Har Lægen 

?????(travlt)(haft) lovlig ?????????? grund, er han naturligvis fri for ansvar. – Naar de 

i det omspurgte tilfo?? For Herredskontoret har modtaget Svar gaaende ud paa, 

Sagen ikke sortere under Politimyndighederne, er dette Svarformentlig bygget paa, 

dels at Deres klage er opfattet som gaaende ud paa, at Lægen har nægtet at følge 

Dem alene for at foretage Gjenoplivelsesforsøg og dels at der ingen Anledning var 

hertil, da Herredskontoret forudsætter som givet, at vedkommende var død. Hvorvidt 

denne forudsætning er rigtig eller hvorpaa den er bygget, kan jeg ingen Mening have 

om. Er forudsætningen rigtig er Lægen fri for Ansvar fordi han har nægtet at foretage 

Gjenoplivelsesforsøg; er han derimod opfordret til at følge for at foretage Ligsyn og har 

nægtet dette, hvorpaa Deres Klage ikke bestemt sigter, er Herredsfogeden pligtig at 

tage sig op Sagen, naar De herom indgiver Klage. Hvorvidt der i dette spesielle 

Tilfælde er nogen særlig Opfordring hertil henstiller. 

 

Deres ærbødige 

 

Palnir 
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Og her sluttede sagen om urmager Søren Johansens død.  

Materialet er venligst udlån af Jørgen Grønnemark Jensen. 


