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Ved Juletid 1914 blev jeg af Redaktionen af
„Vejle Amts Folkeblad“ opfordret til at skrive en Ar
tikel om Peder Skau til Bladets Julenammer, en Opfor
dring jeg med Glæde efterkom. Da Skau selv havde
læst Artiklen, skrev han til mig: „Jeg føler mig opfor
dret til at takke Dem hjerteligst, særligt fordi den
(Artiklen) er korrekt og inderlig sympatetisk i Frem
stillingen, hvilket jeg ikke kan nægte har glædet mig
meget“
Det er denne Artikel, som her fremkommer paany i omarbejdet og udvidet Skikkelse og ført frem til
Skaus Død.
Der vil i Anledning af Skaus Hundredaars Fød
selsdag af hans Landsmænd blive rejst ham et Minde
i Granit; lad da de efterfølgende Linier komme til at
staa som et Minde i Litteraturen om samme Begiven
hed.
København i April 1925.

Hans Kau.

nhver, der med Toget over Vamdrup er rejst
Syd paa, véd, at den første Station efter Vam*
drup hedder Sommersted. Som det almindelig er Til?
fældet ved lidt større Landstationer, har der ogsaa
her i Aarenes Løb rejst sig en hel lille Købstad med
Handelspladser, Haandværkere o.s.v. Et Stykke Øst
for Jernbanestationen ligger den gamle Landsby Som?
mersted, der har givet Stationen Navn.
Her fødtes Peder Pedersen Skau d. 5. Juni 1825.
Det vides med historisk Sikkerhed, at Slægten Skau
har beboet én og samme Gaard i Sommersted i de
sidste 300 Aar, og mindst halvtredie Hundrede Aar
tilbage kan dens Historie følges med Nøjagtighed. Det
er ikke ualmindeligt i det slesvigske at træffe Bonde?
familier, der er ældre paa deres Gaarde end den oL
denborgske Stamme paa Tronen. Fædrenegaarden i
Sommersted er stedse gaaet i Arv fra Fader til Søn;
kun en enkelt Gang er den gaaet i Arv paa Spinde?
siden; men vedkommende kvindelige Arving giftede
sig med en Mand af én af Sidelinierne. Det har altid
været en usædvanlig kraftig og selvstændig Slægt, vel
oplyst, dygtige Bønder, Fremskridtsmænd paa Land?
brugets Omraade, hver til sin Tid. Med en enkelt kort?
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varig Undtagelse har Familien gennem Aarhundreder
afgivet Sognefogeder til Sommersted Sogn.
I Begyndelsen af forrige Aarhundrede ejedes Gaar*
den af Sognefoged Jens Lauridsen Skau. Han er den
første af Slægten, der har baaret Navnet »Skau«, hvil*
ket var bleven valgt til ham paa Grund af en højere
Befaling om, at Familierne efter Haanden skulde til*
lægge sig Egennavne. Hans Hustru var Bodil Kirstine
Raun, født paa Barsbøl i Jels Sogn. Dette Ægtepar
var Peder Skaus For ældre. De havde ialt 5 Børn,
4 Sønner og 1 Datter. Den ældste Søn var den senere
saa bekendte Laurids Skau. Børnene blev strengt op*
draget, især de ældste, og da navnlig den ældste,
Laurids. Men han var ogsaa en meget vild Knægt,
der gjorde mange Spilopper og var til Skræk for hele
Nabolaget. Naar der skete en eller anden Skarns*
streg i Byen, hed det sig altid: »Det har æ Sownfowrs
tombe Dreng gjort.« Men som det saa ofte gaar med
Forældre, at de er strengest mod de ældste Børn og
efter Haanden bliver mildere, saaledes gik det ogsaa
her. Peder Skau, der var den tredie i Rækken, siger,
at »han har ingen Grund til at klage i den Henseende«.
Sin Skolegang fik han hos den bekendte Vejr*
profet, A. Kloster i Sommersted, der var en lige saa
brav som dygtig Lærer. Han hørte til den rationali*
stiske Retning, som den Gang endnu var gængs, og
— Personlighed, som han var — prægede han Tanke*
gangen hos sine Elever i den Henseende; men da han
tillige var en Mand med et varmt Hjerte for sit Land
og sit Modersmaal, havde han ogsaa stor Indflydelse
paa dem i den Retning.
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Efter sin Konfirmation forblev Peder Skau stadig
hjemme paa sin Fødegaard og deltog i Gaardens Drift.
Siden Faderen havde faaet voksne Sønner, tog han
sig ikke videre af Gaarden, men passede sin Sogne*
fogedgerning, sit Drejelad, og hvilke andre Interesser
han ellers havde. Sønnerne maatte derfor selv klare
Ærterne.
De sidste Aar i Trediverne og Begyndelsen af
Fyrrerne var en saare bevæget Tid i Nordslesvig. Den
danske Befolkning begyndte at vaagne til Bevidsthed
om sin Ret. Det var de store Skamlingsbanke*Festers
Tid, »Dannevirke« i Haderslev begyndte at udkomme,
og den saakaldte »Slesvigske Forening« blev stiftet
o.s.v. Her er ikke Stedet til at beskrive denne Be*
vægelse. Kun skal det bemærkes, at Peder Skau, skønt
han var for ung til personlig at være med, dog af
ganske Sjæl og Hjerte fulgte Begivenhedernes Gang,
ikke mindst fordi hans ældste Broder, Laurids Skau,
var en af Lederne. Betegnende er det, at Peder Skau
fik høre den berømte Tale, Broderen holdt ved den
store Skamlingsfest 1843, inden den blev holdt for
de mange Tusinder. Laurids Skau læste eller dekla*
merede den for ham Dagen før i Gæstekammeret paa
sin Gaard i Sommersted. Ligeledes fik Peder Skau det
Brev at læse, som Broderen skrev til Kong Christian
d. 8de i Anledning af det sørgelige Sprogpatent af
29de Marts 1844, inden det af sendtes. Peder Skau
ytrede sine Betænkeligheder, men Brevet kom afsted
alligevel.
Den 7. November 1844 aabnedes Rødding Høj*
skole, som var »Den slesvigske Forening«s Værk. Pe*
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der Skau hørte til Skolens første Elevhold. Indvielses*
højtideligheden overvær edes af en talrig Forsamling
fra fjern og nær og deriblandt en stor Del af »Den
slesvigste Forening«s Medlemmer. Forstanderen, cand.
theol. Wegener, indledte sin Tale med følgende Ord
af Ingemanns »Valdemar den Store og hans Mænd«:

»Stig op af Graven, Du Slægt, som døde!
Forkynd Dit Fald og afmal Din Brøde!
Advar os for Udslettelsens Dom
Og vis os, hvorfra Din Frelse kom!
Men I, som lyste i Tider dunkle,
Som klare Nordlys ved Midnat funkle!
I store Aander, som over Jord
Med Frelsens evige Banner foer!
Der Herren mægtig sin Haand udstrakte —
Og Folkeaanden til Liv genvakte,
Lys atter for os fra natlig Tid,
I Aandekæmper i Herrens Strid!
Og blunder atter i Blødheds*Drømme
Mit Fødeland ved de dybe Strømme;
Hvad heller raser i blinde Lyst,
Forvildet Slægt mod sit eget Bryst;
Da ryster Sjælen og vækker Aanden,
Og styrker Hjertet og ruster Haanden
Til dansk og stor og til herlig Id —
Til Danmarks Frelse i Nødens Tid!

Disse med gribende Inderlighed fremførte Indled*
ningsord gjorde et mægtigt Indtryk paa baade gamle og
unge i den store Forsamling, og det gjorde Wegeners
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Tale i det hele taget, hvor han drog en Sammenlig*
ning mellem Valdemarernes Tid og den nuværende
Tid, og dadlede, at saa mange tilbragte Tiden væ*
sentligst med Morskab, idet han bl. a. hentydede til
det i København oprettede Tivoli. Men som den røde
Traad gik gennem hele Talen en Formaning til Alvor
og Forberedelse til Kamp imod alt det fremmede, alt
dansk Aandsliv opslugende Ty skeri i vort Fædreland
i Almindelighed og i det gamle danske Grænseland
»Sønderjylland« i Særdeleshed.
»Jeg syntes, det løb mig koldt ned ad Ryggen« —
har Skau senere sagt — »og at Haaret rejste sig paa
Hovedet; men Talerens Ord begejsterede mig.« Aldrig
har han kunnet glemme denne Stund, og i sine Taler
og Foredrag vendte han stadig tilbage til den.
Skau tilbragte nu halvandet Aar paa Rødding
Højskole og havde stort Udbytte af sit Ophold der.
Wegener blev hans udmærkede og uforglemmelige Læ*
rer i Historie og Modersmaalet. Men desværre flyttede
denne snart bort, idet der blev tilbudt ham et Præste*
kald paa Lolland, som han ikke mente at kunne af*
slaa. Som Forstander og Faglærer afløstes Wegener af
ingen ringere end Professor Flor fra Kiel, og denne
fik ikke mindre Betydning for Skau, maaske ikke saa
meget gennem sin Undervisning som gennem sin per*
sonlige Indflydelse. Skau blev nemlig Flors særlige
Yndling, maaske til Dels fordi han var Laurids Skaus
Broder. Naar Flor skulde paa en længere Udflugt,
tog han Skau med som Kudsk. De sad saa sammen
under Kaleschen i Flors lille Enspænder*Gig, og det
blev lærerige Ture for Skau; thi Flor var meget un*
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derholdende. Navnlig mindedes Skau med Glæde en
flere Dages Tur, han gjorde med Professor Flor ud
til Vestslesvig, hvor de blandt andet gæstede Knud
Knudsen i Forballum, senere Ejer af Trøjborg, og Præ«:
sterne Hagen i Medolden og Schøler i Vodder. Og
Skau var ikke blot med som Kudsk og for at passe
Køretøjet, men han fik Lov at overvære Samtalerne
og Forhandlingerne; thi Professoren vidste, at han
ikke sladrede af Skole.
En anden Gang, efter en 4 Dages Rejse, sagde
Skau til Flor: »Det forekommer mig, at jeg lærer
mere i virkelig Aandsudvikling ved at rejse med Pro*
fessoren i 4 Dage, end jeg lærer i 4 Uger paa Skolen«.
»Det er, fordi De har faaet et Udtog af min Verdens*
erfaring,« svarede Flor; og det var sikkert rigtigt nok.
Skau var mødt til Højskoleundervisningen med
et ret solidt Grundlag af Kundskaber i de fleste Fag
og kunde derfor godt følge med. Men han var ogsaa
flittig, sad ofte oppe til langt ud paa Natten, medens
de andre Elever var gaaet i Seng, for at udbedre
Skaden i de Fag, hvor han var lidt tilbage. Thi han
vilde lære noget; derfor var han kommen.
Mange uforglemmelige Minder tog Skau med sig
fra Rødding om Samlivet med Lærere og Elever, blandt
hvilke sidste mange vedblev at være hans trofaste
Venner og til Dels Medkæmpere hele Livet igennem.
Fra Højskolen drog han i Foraaret 1846 igen hjem
til Fædrenegaarden i Sommersted. Hans Broder Oluf
var i 1845 bleven gift og havde overtaget den Gaard
i Sommersted, som hans ældste Broder. Laurids, hid*
til havde haft, medens denne sidste havde overtaget
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en større Gaard i Houst i Vilstrup Sogn, Syd for Ha*
derslev, nærmest for at blive valgbar til Stænderne.
Peder Skau kom derfor nu til at bestyre sin Faders
Gaard.
Men nu stod Militærtjenesten for Døren. I Fe*
bruar eller Marts 1847 mødte han paa Sessionen i
Haderslev og blev taget til Artillerist, og i Maj Maa*
ned 1847 rejste han til Rendsborg for at melde sig
som Soldat.
Det kom ham meget til Gode under Militærtje*
nesten, at han paa Højskolen havde lært Gymnastik,
hvad ellers ikke var Tilfældet med de unge den Gang.
Af den Grund brillerede han i Førstningen. Men da
man begyndte paa den egentlige Kanon*Exercits, var
han naturligvis ikke fremmeligere end sine Kamme*
rater, hvilket Officererne ikke syntes at kunne be*
gribe, og det var ikke fri for, at det opfattedes, som
om det var Trevenhed fra hans Side, hvad det selv*
følgelig slet ikke var.
Imidlertid havde han det ret fornøjeligt i Rends*
borg. Hans Broder Laurids var kendt med flere af
Officererne, og i disses Hjem kom han om Søndagen,
og der blev vist ham megen Gæstfrihed.
Men Skaus Soldatertid fik hurtigere Ende, end
han havde tænkt. Han havde nemlig i sin Ungdom
lidt meget af Fodsved, der til Tider gjorde ham det
umuligt at marchere. Omsider maatte han paa Syge*
huset. Og da der saa en Dag kom en Kassations*
Kommission for at kassere en anden Rekrut, blev der
ogsaa set paa Skau, og Resultatet blev, efter en kort
Raadslagning, at han ogsaa blev kasseret. Han blev
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noget flov ved det, har han selv sagt, men egentlig
ikke ked af det. Næste Dag satte han Kursen Nord
paa og naaede lige at komme med til Skamlingsfesten
d. 28. Juni 1847, hvor hans ældste Brod er som sæd*
vanlig var Hovedtaleren. Her mødte han Professor
Flor, der skændte paa ham og ironiserede over, at
han ikke duede til Soldat o.s.v. Men denne Tort
maatte han jo finde sig i.
Nu var Skau altsaa hjemme paa Fædrenegaarden
igen, hvor han indtog sin gamle Plads. Efter endt
Høst i Sommeren 1847 fik han Lov at foretage en
Rejse med sin Broder Laurids til Sjælland, som til
det sidste stod i Mindets Glans for ham. Den varede
i 4 Uger. De foretog Rejsen med egen Befordring,
og Peder Skau fungerede som Kudsk. Laurids Skau
skulde samle Aktier til en Jernbane fra Flensborg til
Husum*Tønning, der skulde afskære Hamborg fra
Oplandet Nord for denne Linie og sætte hele Sønder*
og Nørrejylland i umiddelbar Forbindelse med Eng*
land. Det var især Godsejerne i Midt* og Sydvest*
Sjælland, det gjaldt om at faa til at interessere sig
for Foretagendet, og de hjemsøgte derfor de fleste
Godser i disse Egne.
Den første Godsejer, de besøgte, var Grev Moltke
til Bregentved. Han var en nationalsindet Mand og
indsaa godt Betydningen for Danmark at afskære
Hamborg ved en Tværbane som den, hvorom Talen
var, og han tegnede sig for et klækkeligt Antal Aktier.
Hos ham fik Laurids Skau dernæst at vide, hvorledes
han skulde fremstille Sagen for den næste Godsejer,
de skulde til. Grev Moltke raadede til hos denne at
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fremdrage den rentable Side af Foretagendet, da han
havde mere Blik for, hvad der kunde betale sig. Saa*
ledes gik det fra Sted til Sted. Stedse fik Laurids
Skau hos den ene altid indgaaende Oplysning om,
hvorledes han skulde optræde over for den næste,
han vilde besøge. Aktietegningen lykkedes fortræffe*
ligt, og Peder Skau maatte beundre sin Broders Snild*
hed og Taktik.
Naar de havde kørt omkring til Godserne nogle
Dage, tog de ind til København, hvor de boede hos
Pastor Marckmann, den Gang Præst ved vor Frel*
sers Kirke paa Christianshavn, senere en kort Tid
Præst i Højen ved Vejle, hvor Laurids Skau besøgte
ham, og blandt andet skrev en Forpagtningskontrakt
for ham, og tilsidst i Hoptrup ved Haderslev. Mens
de opholdt sig i København, var Peder Skau for første
Gang i det kongelige Teater, hvor han saa Fru Hei*
berg i »Kong Renés Datter«. Den store Kunstnerindes
Spil gjorde et uudsletteligt Indtryk paa ham. En
anden Aften saa han Phister i en af hans uforligne*
lige Tjenerroller. Desuden var han med sin Broder
i Selskab hos Professor H. N. Clausen og hos Gros*
serer D. B. Adler og sluttede her Venskaber, som
varede for Livet. Den sidste besøgte han altid senere,
naar han kom til København. Ogsaa »Fædrelandet«s
uforfærdede Redaktør, Carl Ploug, lærte han at kende
i disse Dage og mange flere fremragende Mænd. Det
blev en Rejse, som Skau aldrig glemte.
Næste Foraar udbrød Treaarskrigen. Naturligvis
fulgte Skau med sit varme danske Hjerte Krigens
Gang med Spænding, jublede over Danmarks Sejre og
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sørgede over dets Nederlag, hvilke sidste dog hel*
digvis kun var i Mindretal. Mange interessante Min*
der gemte han paa fra de Dage; men det vilde føre
for vidt at gaa i Enkeltheder. Kun skal det bemær*
kes, at han var arresteret to Gange under Krigen. I
1848 sad han og hans Broder Oluf først arresteret i
Sommersted — Præstens Studerekammer, hvorfra de
førtes til Haderslev i Arrest, men frigaves dog ret
hurtigt.
Det samme gentog sig for Peder Skaus Vedkom*
mende i 1849. Da sad han arresteret i et Tyvehul
under Raadhuset i Haderslev i en hel Uge. Det var
ikke rart at være Laurids Skaus Broder i de Tider
eller i det hele at være i Slægt med ham. Det mær*
kedes ogsaa, naar man havde fjendtlig Indkvartering
paa Gaarden i Sommersted.
Som kasseret Soldat kom Skau ikke personlig med
i Krigen, skønt Slesvigholstenerne forgæves prøvede
paa at faa fat i ham. Hans eneste Krigsbedrift bestod
i, at han en Dag i Foraaret 1848 var med i en Skare
af unge Mænd, der fra Sommersted skulde drage mod
Haderslev for at uddrive de formentlig derværende
Friskarer. Skaren var bevæbnet med alle Slags pri*
mitive Vaaben, blandt hvilke Høtyve spillede en væ*
sentlig Rolle. Skaus dødbringende Vaaben bestod i
en gammel Sabel, som han misundtes for af enhver,
der kun havde en Høtyv. De modige Krigere kom
dog ikke ret langt, før de mødte en lignende Skare fra
andre Byer, der alt havde været i Haderslev, men ikke
var bleven paaskønnet efter Fortjeneste. Saa vendte
de slukørede om.
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Nævnes bør det ogsaa, at Skau umiddelbart før
Slaget ved Slesvig af Professor Flor blev ansat ved
Efterretningsvæsenet. Han kom som Spion dog kun
til at foretage en Ridetur Syd paa, idet hans Fader
ikke vilde tillade, at han drog med vor Hær op i Jyh
land. Faderen kunde ikke undvære ham derhjemme.
Imidlertid fik Krigen en Ende, og det heldigvis
en god Ende. Der herskede paany Fred og ordnede
Forhold i Landet. Og nu besluttede Skau »at forandre
sig«, som man siger. Han havde alt i nogle Aar været
forlovet med en ung Pige fra Sommersted. En Tid
lang havde de holdt deres Forlovelse hemmelig, men
da Oprøret brød ud, og det ikke var helt usandsyn*
ligt, at Skau havde kunnet komme med i Folkevæb*
ningen, besluttede de sig til at være Forlovelsen be*
kendt. Efter Krigens Slutning holdt de Bryllup og
blev bosat paa Fædrenegaarden i Sommer sted, som
Skau jo alt i flere Aar havde bestyret.
Saa rigt paa Lykke, Skaus første Ægteskab i og
for sig var, blev det desværre ogsaa rigt paa Sorg.
Først mistede Ægteparret deres førstefødte, en dejlig
Dreng, inden han var Aar gammel, og derefter blev
Moderen brystsvag og bukkede hurtigt under for sin
Sygdom. Hun døde Juleaften 1852, kun 22 Aar
gammel.
Han var nu Enkemand paa 27 Aar, og da intet
Baand fængslede ham, følte han Lyst til at rejse ud
at se sig om i Verden. En lille Arv satte ham i
Stand til at følge sin Tilbøjelighed uden at ty til sin
Faders Hjælp. Det var ret almindeligt i de Dage, at
unge Mænd drog til Kalifornien for at grave Guld,
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og Skau tænkte paa at følge Strømmen. Men da hans
Fader saa nødigt vilde af med ham, forandrede han
sin Beslutning og blev hjemme.
Det var en tung Tid for Skau, men Sorgen blev
til Velsignelse for ham. I det sidste Aars Tid, mens
hans Hustru var syg, havde den gamle Præst i Som?
mersted faaet sig en Kapellan, som dog ikke var or?
dineret, nemlig cand. Sadolin. Det var en alvorlig
troende Mand af den grundtvigske Retning, hvis For?
kyndelse vakte stærkt Røre i det forhen døde Sogn.
Skau var i denne Periode mere end almindelig til?
gængelig for den alvorlige Mands Paavirkning, og hans
religiøse Liv undergik en hel Omvæltning. Han havde
fra Barnsben af været hildet i det rationalistiske Tan?
kesæt, han havde modtaget i Landsby sk olen, og som
var bleven styrket paa Højskolen under Paavirkning
af Dr. Poulsen, som var Lærer i Naturvidenskab og
Mathematik; men Rationatismen fik nu Naadestødet,
og han havnede i en levende Kristentro. »Jeg takker
ham endnu for den Haand, han rakte mig, og det
Troens Lys, han bragte mig til at skue«, siger han om
cand. Sadolin.
Da Skau havde besluttet sig til at blive hjemme,
blev det bestemt, at han skulde overtage Fædrene?
gaarden for en Sum af 6400 Rbd. foruden en klæk?
kelig Aftægt til Forældrene. Overtagelsestiden blev
sat til 1. April 1853. Sommeren efter lod han bygge
et nyt Stuehus paa Gaarden i Stedet for det gamle,
der havde staaet i 200 Aar. Det blev indrettet kom?
fortabelt efter Tidens Fordringer og stod indtil i Maj
1896, da det uheldigvis nedbrændte.
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Skau forblev dog ikke ret længe Enkemand. Da
det nye Hus var færdigt, hjemførte han i Efteraaret
1853 sin anden Hustru, Christine Dall, en Datter af
forlængst afdøde Gaardejer Andreas Dall af Vejstrup#
rød. Hun var et Søskendebarn til hans første Hustru.
Brylluppet stod i deres fremtidige Hjem i Som#
mersted. Etatsraad Flor var paa Egnen, og det var
ham en Glæde at være nærværende ved denne Lej#
lighed, da en af hans »gamle Drenge«, som han ud#
trykte sig, holdt Bryllup.
Skau havde, som vi har hørt, allerede i For#
aaret 1853 overtaget Fødegaarden i Sommersted; men
han havde ikke faaet Skøde paa den. Der var bleven
gjort Aftale om, for hvilken Sum han skulde over#
tage den; og paa denne Aftale havde han bygget det
ny Stuehus og indrettet det efter sit Tykke. Sam#
tidig var hans yngre Broder Eskild bleven Forvalter
hos Grev Knuth paa Straarup, hos hvem han blev
i halvandet Aar. Derefter ønskede han selv at sætte
Bo, og det var bleven ham meddelt, at der var en
Mand i Have, Fj elstrup Sogn, der vilde sælge sin
Gaard, som ansaas for at være en af de bedste
Gaarde i Østeregnen. Eskild Skau vilde gerne have
købt denne Gaard, men han saa sig ikke i Stand
til at udrede den nødvendige Pengesum. Det blev saa
aftalt, at han skulde overtage Fædrenegaarden i Som#
mersted en Del dyrere, end Peder Skau havde over#
taget den, saaledes at denne kunde overtage den
større og mere værdifulde Ejendom i Have, og saa#
ledes skete det.
Under Handelen opdagede Skau, at Gaarden i
Peder Skau.

2
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Have fra gammel Tid af havde været kaldt »Buks?
have«, og da den laa for sig selv, syntes han, det
kunde have sit Værd, at den beholdt sit eget Navn.
Det varede dog flere Aar, inden Flertallet af Befolk?
ningen i Egnen vidste, hvor »Bukshave« laa. Men
Skaus senere Deltagelse i det offentlige Liv og i den
nationale Kamp har tilstrækkelig raadet Bod paa
Ukendskabet til Gaardens Navn.
Medens Skau i Sommersted kunde være kommen
til at sidde lunt inden Døre, som man siger, blev han
paa den store Gaard »Bukshave« en gjældbunden
Tjener, hvilket ogsaa kunde siges om hans Broder i
Sommersted. Men trods det i økonomisk Henseende
temmelig vovelige Skridt, de havde gjort, gik det for?
holdsvis godt for dem begge. Men der var meget at
gøre paa Bukshave. Driftskapitalen manglede ofte,
og Aarsrenten skulde udredes. Ikke langt fra Gaarden
laa der paa god Jord en Skov. Den blev ryddet og
gjort til Pløjegrund. Der mergledes og drænedes, og
der anlagdes et mindre Teglværk, hvor der blev Brug
for simpelt Træ og Ryddestumper fra det ryddede
Skovland. Der anskaffedes en mindre Dræningsma?
skine, som Teglværksarbejderne betjente i Regnvejr,
saa det blev muligt samtidigt med de andre Kultive?
ringsarbejder at af sive samtlige Jorder. Gennem flere
Aar afgav Teglværket alle Renter, navnlig i Foraaret,
som var den største Termin. Skau siger, at naar han
tænker tilbage paa hin Tid, kan han slet ikke for?
staa, hvordan det lod sig gøre. Men Gaarden gav
gode Indtægter, og Guds Velsignelse var med, og
dette var Hovedsagen.
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Selvfølgelig maatte han som oftest arbejde med
andres Penge, navnlig som Driftskapital. Men det lod
sig ogsaa gøre, fordi han til det yderste var punktlig
og ordholdende med Hensyn til Betalingen, saaledes
at han altid ydede denne paa Betalingsdagen, selv om
han skulde laane hos den ene for at betale den anden.
Derved bevarede han den personlige Kredit, der var
aldeles nødvendig for ham.
Om den Tillid, som Befolkningen nærede til Skaus
Paalidelighed og Hæderlighed, vidner følgende lille
Træk.
Skau saaede og dyrkede i flere Aar Raps, og
det endda — hvilket er et Vidnesbyrd om Jordens
Frugtbarhed — uden at anvende Gødning eller Mergel.
Rapsen høstes, som bekendt, umiddelbart før Korns
høsten og forhandledes i Reglen straks, saa den gav en
klækkelig Indtægt i rette Tid. Allenfals kunde denne
paaregnes at falde i Løbet af August Maaned. Men
hans Driftskapital var sluppen op sidst i Maj Maaned,
og Penge skulde han bruge. Han henvendte sig da
til en Mand i Fjelstrup, som drev Studehandel i større
Stil. Han vidste, at han maatte ligge inde med Penge,
som skulde bruges til Handelen igen i Efteraaret. Man
havde den Gang ingen Banker at sætte Penge ind i.
Skau bad da Manden om at laane sig den fornødne
Sum, og han tog ikke fejl. Han fik 600 Rdlr. Rm. Men
Manden vilde ikke have nogetsomhelst Bevis for dem.
»Det kan ikke betale sig for de 2 å 3 Maaneder,«
sagde han. »Men jeg kunde jo dø,« sagde Skau, »og
saa var det jo da ikke saa rart for Dig.« »Aa,« sva*
rede Manden — »det er der vel ingen Sandsynlighed
2*
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for; men selv om det skulde ske, tror Du saa ikke,
at Dine Brødre kom til at ordne Dine Sager.« Jo, det
mente Skau da nok. »Ja, men naar jeg saa kom til
Dine Brødre og sagde, at jeg havde laant Per 600
Rdlr., tror Du saa, de vilde tvivle om, at det forholdt
sig saaledes«. Nej, det gjorde Skau ikke. Og derved
blev det.
Men medens Skau saaledes klarede sig helt godt
paa det materielle Omraade, om end ikke uden Be?
svær, saa ramtes han af tunge Sorger i anden Hen*
seende. Efter nogle Aars Forløb blev hans anden
Hustru angrebet af en saakaldt gallopperende Svindsot,
der gik over til Nervefeber og bortrev hende efter
et halvt Aars Lidelse. Det var en Tilskikkelse, der
var saa meget mere følelig, som det havde været et
usædvanlig lykkeligt Ægteskab. Skau siger med Hen?
syn til dette sit andet Ægteskab, at han maa gøre
Indsigelse imod, hvad der ofte skrives i Romaner, at
man kun kan elske én Gang. I det mindste for en
Mands Vedkommende maa han fuldstændig benægte
dette.
Nu sad han da altsaa ene igen med to smaa
Børn og med en Gaard, der, om den end var god,
var bebyrdet med megen Gæld. Men man skal jo
gaa paa Jorden, selv om den er gloende, og han fort?
satte da ogsaa sin Gang. Men om end Sorgen knu?
gede ham, gjorde den dog ikke hans Sind bittert.
Han bøjede sig i Ydmyghed under Tugtelsen. Han
kom til at tænke paa, at han jo endda maatte være
Vorherre taknemmelig for, at han havde faaet Lov
til at beholde sin Hustru saa længe, og at han havde
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to Børn at leve for. Der er mange, der maa prøve
tungere Vilkaar.
Efter Moderens Død tog Mormoderen i Vejstrup
Skaus halvt Aar gamle Datter til sig, og det var
ham en Trøst at vide hende i gode Hænder. Men
strengt var det for ham alligevel. Søvnen flyede hans
Leje. Han forsøgte da ved Arbejde at trætte Legemet
for at faa Trang til Hvile; men denne Selvhjælp gjorde
kun Søvnløsheden værre. Han fandt paa at tage lidt
mere ud for at sprede Tankerne, for saavidt Gaar*
dens Drift tillod det. Som Medlem af det i Hader*
slev nylig oprettede Amtsraad fik han desuden baade
nu og da et og andet offentlig Hverv, der med Nød*
vendighed bragte ham i andre Forhold og bortledede
Tanken fra hans egne. Og saaledes lykkedes det ham
efter forholdsvis kort Tid paany at komme til at se
lysere paa Livet og tage fat paa de Opgaver, der fore*
laa baade i hans private Gerning og udadtil, hvorved
legemlig Sundhed og aandelig Bøjelighed samt et af
Naturen godt Humør traadte hjælpende til. Han var
jo endnu kun 34 Aar og stod i sin fulde Kraft. Livet
havde endnu Tillokkelser i betydeligt Maal, og Dig*
terens Ord: »Se frem, men ej tilbage,« gjorde sin Be*
tydning mere og mere gældende.
løvrigt befandt Skau sig vel i Fjelstrup Sogn. Det
var en god og kærnedansk Befolkning, han boede
iblandt. Der fandtes kun en Hjemmetysker i Sognet,
som endda var indvandret fra Sydslesvig; men han
gjorde ingen Fortræd. Endnu den Dag i Dag findes
her næppe nogen indfødt Hjemmetysker, men deri
har Skaus Arbejde maaske nok sin store Del.
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»Det er ikke godt, at Mennesket er ene,« som
skrevet staar. Kunde Skau end selv personlig have
fundet sig deri, saa følte han det som en Pligt mod
sine Børn at skaffe dem en Moder, og det helst, mens
de endnu var smaa, saa de kunde slutte sig til hende.
Saaledes hjemførte han da for tredie Gang en Hustru,
nemlig Anna Bruun, en Datter af forlængst afdøde
Toldkontrollør Bruun, der havde været ansat ved
den daværende Toldgrænse og havde boet i Lintrup.
Hun var tidlig bleven forældreløs og var bleven am
taget som Plejedatter af daværende Provst Jakobsen
i Darum, med hvis Hustru hun var i Slægt. I den
hyggelige Præstegaard havde hun tilbragt sin Ung*
dom, og der gik hun ud fra med en udviklet Sans
for huslig Hygge, der nu kom hendes Ægtefælle tib
gode. Hun gav hans Hjem et Præg, som han sjældent
fandt andet Steds, hvilket bevirkede, at han altid var
glad ved at komme hjem, naar han, som det ofte
skete, havde været paa en eller anden Rejse. Hertil
kom, at hun besad en god og ægte fin kvindelig Takt
og Smag, saa hun med sit kærlige Sind blev en saa
god Moder for hans Børn, som det under lignende
Forhold kun falder i faa Børns Lod at faa. Desuden
ejede hun en barnlig Kristentro, saa det er forstaae*
ligt, at hun blev en Guds Gave for hans Børn. Hun
lærte hans Børn fra smaa af at bede, siger Skau, og
han har erfaret, at Børnebørnene har lært det samme,
saa hendes Indflydelse er gaaet igen i andet Led.
løvrigt gik Livet paa Bukshave sin jævne og ro*
lige Gang. Skau var en dygtig Landmand, der drev
sin Gaard som en Mønstergaard, og gik stadig fremad
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i Velstand, og i sit huslige Liv var han lykkelig som
faa.
I Begyndelsen af Oktober Maaned 1863 gæstedes
Nordslesvig af Kong Frederik d. 7de og Grevinde
Danner. Et Antal Bønder i Tyrstrup Herred tog heraf
Anledning til at indbyde det høje Par til Middag paa
Gæstgivergaarden i Christiansfeldt. Indbydelsen blev
modtaget, og Festen skulde holdes d. 3. Oktober. Nogle
Dage forinden havde Skau og nogle flere Mænd fra
Egnen været samlet for at ordne Festen. Der skulde
naturligvis holdes Taler baade for Kongen og Grev*
inden. Kammerraad Juhl af Hjerndrup gik velvillig
ind paa at tale for Kongen; men Simon Råben af
Vonsild vilde ikke tale for Grevinden. Saa maatte
Skau paatage sig det ingenlunde lette Hverv. Men
han klarede sig saaledes, at ikke blot Kongen og Grev*
inden var tilfreds, men — hvad der var Hovedsagen
— ogsaa den talrige Forsamling, idet han fik sagt
hverken mere eller mindre end det, der kunde og
maatte siges.
Paa den politiske Himmel havde Skyerne alt i
længere Tid trukket sig mere og mere sammen, og
med Frederik d. 7des Død brød Uvejret løs. Skau
modtog Efterretningen om Kongens Død i sin Heste*
stald en Aften, han kom hjem fra en Køretur. Det
var hans Svoger, senere Proprietær N. Dall paa Bæk*
lund, som den Gang opholdt sig paa Bukshave, der
bragte ham den, og Skau udbrød med Forfærdelse:
»Det ulykkelige Danmark«.
Efter Nytaar 1864 brød Krigen ud. Hvad Skau
med sit varme danske Hjerte i den Tid, der nu op*
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randt — med »hin Vinternat, da Dannevirke rømtes,
med Dybbøls Fald og Ais’s Erobring — har gennem*
gaaet, kan de bedst gøre sig et Begreb om, der har
oplevet det samme. Han siger herom i sin Levneds*
bog: »Jeg skal ikke forsøge paa at beskrive den Tids
Sorg, Angst og Lidelser. Alene Mindet derom er
endnu efter saa mange Aars Forløb for mig saa
hjerterystende, at Taarerne vilde umuliggøre mig Ned*
skrivningen«.
Da Bukshave laa forholdsvis fjernt fra Krigsskue*
pladsen, mærkede man i det daglige Liv ikke synder*
ligt til Krigens Besværligheder. Først efter Over*
gangen til Als fik man Indkvartering, dels af preus*
siske og dels af østerrigske Soldater, der skulde have
lidt Hvile efter deres anstrengende Bedrift. Det var
imidlertid meget skikkelige Folk.
Men Skau slap dog heller ikke helskindet igen*
nem 1864 uden at blive arresteret. Fra Haderslev fik
han en Gang i Eftersommeren tilsendt en Adresse,
som han skulde faa Underskrifter paa i Fjelstrup Sogn.
Den indeholdt en Henvendelse til Kongen af Prøjsen
om, at Nordslesvigerne maatte forblive ved Dan*
mark. Adressen blev opsnappet af Militæret, og Skau
blev ført som Arrestant til Haderslev. Et Par Sol*
dater med Bajonetter paa Geværet blev satte som
Vagt paa Vognen. Efter et Forhør blev Skau dog fri*
givet og hørte saa forresten ikke mere til den Sag.
Blandt det meget tunge, Skau oplevede i Aaret
1864, var ogsaa hans ældste Broder Laurids Skaus
Død, der indtraf den Ilte Maj. Det var et haardt
Slag for Skau, der altid havde elsket denne Broder,
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og som han havde staaet i et særligt Fortroligheds*
forhold til.
Endelig sluttedes den sørgelige Fred i Wien den
30te Oktober 1864. »Den lamslog os« — siger Skau
— »men den forekom os alle at være alt for uret*
færdig til at kunne bestaa og blive varig.«
Henad Efteraaret blev det bekendt, at Kong Chri*
stian d. 9de vilde komme til Kolding d. 7de December.
De danske Nordslesvigere besluttede da at benytte
Lejligheden til endnu en Gang at mødes med deres
gamle Konge og tage Afsked med ham.
I Anledning af det forestaaende Møde med Kong
Christian havde dansksindede Mænd i Haderslev for*
fattet en Adresse i Form af en Afskedshilsen til Hs.
Majestæt, og Udsendinge derfra havde Aftenen før
Mødet været i Kolding og haft Audiens hos den Mini*
ster, der ledsagede Kongen. Da Ministeren havde fo*
relagt Kongen Adressen, erklærede denne sig villig
til at modtage den samt de Nordslesvigere, der øn*
skede Foretræde.
For saa vidt var nu Sagen i Orden. Men hvem
skulde være Ordfører, overrække Kongen Adressen
og oplæse den? Herom førtes der en længere For*
handling hos Boghandler Wisbeck, der resulterede i,
at Kammerraad Møller fra Skovgaard ved Aabenraa,
tidligere Stænderdeputeret i den flensborgske Stænder*
forsamling, skulde overrække Kongen Adressen, me*
dens Skau skulde oplæse den.
Mødet med Kongen fandt Sted Kl. 2 i den største
Sal i Svenssons Hotel. Salen var stuvende fuld af
Mennesker, saa alle Vinduer maatte lukkes op for
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Varmens Skyld. Paa det nævnte Klokkeslet traadte
Kongen og Kronprinsen ind i Salen, og Kammerraaden
overrakte straks Adressen til Kongen og bad om, at
Skau maatte oplæse den, hvad Kongen gav sit Sam*
tykke til. Saa læste Skau den, idet han nu og da, hvor
Ordlyden tilskyndede dertil, kastede et Blik paa Kom
gen. Men det maatte han lade være med; thi Stem*
men vilde ellers have svigtet ham. Det gjorde nemlig
et dybt Indtryk paa ham, at han saa Taarer i Kon*
gens Øjne, ligesom ogsaa Kronprinsen var meget be*
væget. Det var et gribende Øjeblik. Der herskede
en saa højtidelig Stilhed over hele Forsamlingen, at
endog de mange, der stod udenfor paa Gaden og lyt*
tede, paastod, at de havde kunnet høre hvert eneste
Ord. Kongen takkede i bevægede Ord for Adressen.
Om Eftermiddagen Kl. 5 deltog Skau sammen med
nogle flere Sønderjyder i det kongelige Taffel. For*
inden var det af Amtmændene Dahl, Vejle, og Nielsen,
Ribe, bleven overdraget ham at tale for de kongelige
Børn, et Hverv, han skilte sig saa smukt ved, at det
vandt almindelig Tilfredshed. Kronprinsen takkede. —
Det var en af Skaus store Dage.
Den gamle Kong Christian glemte aldrig den unge
Bonde fra Bukshave og gav ham ofte Foretræde, naar
han kom til København. Det samme blev Tilfældet
med hans to nærmeste Efterfølgere. I Begyndelsen
af Verdenskrigen søgte Skau under et Besøg i Køben*
havn Foretræde hos Kong Christian d. 10. for at
skildre Stemningen i Sønderylland. »Jeg tillader mig
at tale frit til Deres Majestæt, som jeg har talt frit
til Deres Majestæts Forfædre.« Saaledes indledede han
Samtalen.
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Men havde Skau saaledes et kendt Navn og en
fremskudt Stilling blandt sine Landsmænd allerede
inden 1864, saa fik han det endnu i højere Grad etter
Krigen. Den Kamp for deres dyrebareste Eje, som
Nordslesvigerne nu blev kastet ind i, og som er ble*
ven fortsat indtil denne Dag, maatte nødvendigvis
kalde de bedste Kræfter i Folket frem, og det er for*
staaeligt, at en Mand som Skau med hans rige Evner
og varme Hjerte maatte blive en af dem, der kom
til at indtage en Forpoststilling. Og saaledes har det
ogsaa været. Ingen Bonde i Haderslev Østeramt har
i de sidste 50 Aar haft saa mange Tillidshverv som
han.
Hvor stor Fristelsen end kunde være dertil, vilde
det dog føre for vidt her at gaa i Enkeltheder. At
skrive Peder Skaus Historie i de sidste 50 Aar, vilde
omtrent være det samme som at skrive Nordslesvigs
Historie i det samme Tidsrum; thi der er næsten
ikke det Foretagende, den Begivenhed eller den Be?
vægelse, som hans Navn ikke har været knyttet til.
Vi maa derfor nøjes med kun at fremdrage Hoved?
punkterne i hans Virksomhed.
Som allerede omtalt var Skau i 1858 bleven Med?
lem af Haderslev Amtsraad, hvor han havde Sæde,
indtil det efter Annektionen 1867 opslugtes af Kreds?
dagen, hvoraf han samtidig blev Medlem, og her havde
han med en enkelt Afbrydelse nær, Sæde indtil de
sidste Aar. Jeg tror ikke, at han var Kredsdagsmedlem
ved sin Død. Jeg rejste for nogle Aar siden sammen
med ham i Dagvognen fra Kolding til Christiansfeldt,
og da stod der et nyt Valg for Haanden, men han
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udtalte, at han ikke vilde modtage Genvalg. »Valg*
perioden er 6aarig, og saa bliver jeg 90; det kan og*
saa blive for meget af det gode,« sagde han.
Af Haderslev Kredsdag har han været et skattet
Medlem og har udført et stort Arbejde gennem
Aarene formedelst sine dybtgaaende Indsigter i Land*
væsen og kommunale Ting. Og altid har han natur*
ligvis staaet paa den danske Side, hvor de politiske
Modsætninger kom til at gribe ind, hvad jo ikke altid
behøver at være Tilfældet i en Institution, der hoved*
sagelig beskæftiger sig med Jernbaner, Landeveje og
kommunale Sager. Skønt han aldrig var bange for at
sige sin Mening rent ud, har han dog altid nydt Ag*
telse ogsaa hos Modstanderne paa Grund af sin kor*
rekte og dannede Optræden.
Som Medlem af Haderslev Kredsdag forundtes det
Skau at komme paa Udenlandsrejse, den eneste Uden*
landsrejse, han, saavidt vides, har foretaget sig. Da
Landraad, Dr. Mauve, i Kredsdagen havde fremsat sit
Smaabaneforslag, blev Skau 1894 valgt ind i et Ud*
valg, der ledsaget af Landraaden og med Jernbanedi*
rektør Kurth af Flensborg som Fører skulde foretage
en Rejse til Egne, hvor smalsporede Baner (Smaa*
baner) havde været i Gang i længere Tid. Ved den
Lejlighed kom Skau paa Udenlandsrejse til Belgien,
Holland, Nordtyskland o.s.v., en Rejse, hvis Indtryk
han med sin livlige Aand nød i fulde Drag. Men Smaa*
banerne har han ellers aldrig næret nogen Begejstring
for.
I 1867 var han Medlem af de 47’s Deputation, der
med Nicolaj Ahlmann som Ordfører drog til Berlin
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for at takke den prøjsiske Konge og Grev Bismarck
for Tilsagnet i Pragfredens § 5 og bede om dens snar*
lige Opfyldelse ved Iværksættelsen af den fri Afstem*
ning.
I 1868 blev han af Haderslev Kredsdag valgt til
Medlem af Provinslanddagen i Rendsborg, hvor han
bl. a. stillede Forslag om og gennemførte de tre danske
Medlemmers Ret til at tale Dansk, indtil det 1876 ved
Lov blev dem forbudt.
I 1871 blev han Medlem af Boniterings*Kommis*
sionen for den ny Grundskatsætning, der fuldførte sit
Arbejde i Aarene fra 1872 til 77 eller 78.
Det var ogsaa særlig Skau, som tilskyndede til
Anlæggelsen af Processen mod Regeringen om Kanon*
og Landgildeafgiften efter den prøjsiske Grundskats
Indførelse, og han var Medlem af Procesudvalget for
Østeramtets Vedkommende. Processen blev vundet
efter flere Aars Forløb for Kanonafgiftens Vedkom*
mende, og for Landgildets Vedkommende fik Sagen
sin heldige Afgørelse paa anden Maade.
Efter Krygers Død i 1881 blev der baade et Rigs*
dags* og et Landdagsmandat ledigt. Med Hensyn til
Landdagen havde Kryger stedse hævdet Edsnægtelses*
standpunktet. Han vilde ikke aflægge Landdagseden
og fik derfor ikke Sæde i Kamret. Imidlertid havde
den Anskuelse i Aarenes Løb mere og mere vundet
Indgang i Landdagskredsen, at Eden burde aflægges,
men saa længe Kryger levede, skete der ingen For*
andring. Krygers Mening var som et Evangelium for
alle danske Nordslesvigere. Men efter hans Død kom
de forskellige Meninger stærkt til Orde, og det endte
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med, at der blev opstillet to Landdagskandidater i
Kredsen, nemlig baade en Edsnægter og en Edsaft
lægger. Skau blev opstillet som Edsaflægger. Han var
nemlig i Tidens Løb mere og mere kommen til den
Anskuelse, at Edsaflæggerstandpunktet var det rette.
Han blev dog ikke valgt. Edsnægterne var endnu den
Gang for stærke. Dette tog han sig dog ikke nær.
Derimod pinte det ham, at han paa Grund af dette
sit Standpunkt blev vraget baade til Kredsdagen og
til Provinslanddagen hvor dette Standpunkt var uden
Betydning. Han havde i det hele ikke saa lidt poli
tisk Modgang i disse Aar. Men efter Haanden vandt
Edsaflæggerstandpunktet mere og mere Indgang i Bet
folkningen, og 1886 genvalgtes Skau baade til Kredse
dagen og for 3 Aar til Provinslanddagen, men efter
den ny prøjsiske Kommunallovs Indførelse tilvejebragt
tes der tysk Flertal i alle de danske Kredse, saaledes
at der i Sønderjylland siden den Tid kun har været
valgt tysksindede Mænd til denne Landdag. Ved Landt
dagsvalget i 1888 havde Edsaflæggerstandpunktet vum
det Flertal, og der var stærk Stemning i Haderslev
Amt for at vælge Skau til Medlem af det preussiske
Deputeretkammer, men han resignerede til Fordel for
Gustav Johannsen.
Lad os iøvigt høre Skaus egne Udtalelser om Edst
spørgsmaalet og Landdagsvalgene 1881—88:A) »Vi tre
danske Medlemmer i Provinslanddagen fremførte ofte
Befolkningens Klager over vor sproglig nationale Fort
urettelse, men som blev afviste som henhørende under
Uddrag af et Brev fia Skau til nærværende Forfatter.
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den lovgivende Forsamling, Landdagen i Berlin. Sam?
tidig blev lignende Klager af Kryger i Rigsdagen af?
viste, og henvistes ligeledes til Landdagen.
Som Følge heraf gik det mere og mere op for
os Landdagsmænd, at en anden Politik blev en Nød?
vendighed. Det ideale Standpunkt med Edsnægtelsen
kunde ikke bibeholdes. Vi maatte aabne den Dør,
hvor vi ved vore Repræsentanter kunde paatale vore
berettigede Krav og ikke kunde afvises, om de end
ikke førte til positive Resultater.
Vi kunde dog »skælde ud«, og dette undlod ikke
at give et Ekko i Befolkningen, som væsentlig bidrog
til at holde den nationale Modstand vedlige, særlig
i de brede Lag.
Saa kom Valget i 1881.
Prøvevalgene afholdt vi Valgmænd altid samme
Dag før Valget i »Harmoniens« Sal i Haderslev.
Ved dette faldt jeg, men imod et stort Mindre?
tal. Vi stemte da med Flertallet paa Hørliick som
Repræsentant for Edsnægterne ved selve det officielle
Valg, og saaledes blev vi ved i denne Valgperiode
efter hans gentagne Nedlæggelser af sit Mandat. Imid?
lertid arbejdedes i Aarenes Løb Stemningen i Befolk?
ningen mere og mere op for den Anskuelse, jeg hæv?
dede, og den undgik ikke at blive bitter, særlig blandt
Edsnægterne i den vestre Del af Haderslev Amt, som
var stærkt præget af Krygers Standpunkt.
Saa kom Valget 1888.
Ved Prøvevalget viste der sig straks Flertal for,
at Pladsen i Landdagen skulde besættes med en Mand,
som vilde aflægge Eden, og jeg opstilledes.
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Men jeg opstillede selv Gustav Johannsen, og jeg
nægtede at modtage Valget.
Som Følge heraf blev Gustav Johannsen valgt.
Men det er netop mine Grunde herfor, jeg vilde med*
dele Dem, der er saa venligsindet lige over for mig,
som Deres Artikel vidner om.
Det var for mig for alt om at gøre at faa Uenig*
heden i Haderslev Amts Befolkning skrinlagt, en
Gang for alle, og dette vilde ikke ske, naar jeg mod*
tog Valget.
Et betydeligt Mindretal, særlig i Vesteramtet,
vilde føle sig overstemt, men ikke overbevist,
og Uoverensstemmelsen og Bitterheden havde holdt
sig. Naar vi derimod valgte Rigsdagsmanden, som vi
alle havde valgt enstemmig for 2 Aar siden, og over*
lod det til ham at vælge Standpunktet, saa var Enig*
heden tilvejebragt, og Striden afgjort.
Gustav Johannsen havde holdt sig udenfor Strids*
spørgsmaalet, saa han ansaas for neutral. (Jeg kendte
dog hans Opfattelse).
Han underskrev Forfatningseden straks, og der*
ved var Sagen afgjort og Uenigheden endt. Jeg an*
seer endnu det Offer, jeg her bragte for Sagen, som
noget af det bedste, jeg har gjort; thi det var pa*
triotisk.
Jeg stod i nært personligt Venskabsforhold til
Gustav Johannsen, og det formindskedes ikke ved
denne min Optræden.
Da De nu modtager dette lange Brev efter Hel*
ligdagene, haaber jeg, De har Tid til at gennempløje
det, og ikke tager det som »eine lange Redekurzer
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Sinn«, men tager det som en Klargørelse af Datidens
Tvistepunkter.«
I 1881 valgte Haderslev Provstisynode Skau til
Medlem af Provinssynoden i Rendsborg. Her blev han
Medlem af det af Provinssynoden valgte Salmebogs*
udvalg for Udarbejdelsen af en ny Kirkesalmebog
for det dansktalende Nordslesvig. Da Udvalget under
sit Arbejde kom til Christian Richards bekendte
Salme: »Et Kors, det var det haar de, trange Leje«, var
der nogle af Kommissionens Medlemmer, der ikke
vilde have denne Salme med, idet man frygtede for,
at Konsistoriet vilde tage Anstød af særlig første
Linie i 2det Vers: »Nu vajer Korset højt i Folkets
Banner,« og ligeledes første Linie i 4de Vers: »Ja,
Korset knejser over Land og Bølge,« fordi de kunde
tyde hen paa Dannebrogsfanen og altsaa anses for po*
litiske under de forhaandenværende Forhold. Men
Skau stod fast paa, at Salmen skulde med. Det blev
da overdraget ham at forhandle med Christian Ri*
chardt, som han godt kendte, og anmode denne om
at foretage en Forandring. »Naa, saadan,« sagde Ri*
chardt og fremsatte forskellige Forslag til en saadan.
Det kom saa til at hedde i Salmens 2det Vers i den
slesvigske Salmebog: »Nu By ved By en Korsets Kirke
stander, I Korsets Lignelse Guds Hus vi danner,« og
i det 4de Vers: »Det Ord om Korsets Trøst fløj over
Bølge, og hvo vil ikke Jesu Indtog følge.«
Det andet læge Medlem af Salmebogsudvalget
var Grev Schack til Schackenborg, Fader til den unge
Grev Schack, der under Krigen var arresteret i Flens*
borg, og som nu er Amtmand i Tønder. Alle Komité*
Peder Skau.
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møder holdtes paa Schackenborg, hvor Udvalgsmod*
lemmerne da ved hvert Møde i flere Dage nød Gæst*
frihed hos Grev Schack. Skau kom til at sætte megen
Pris paa den elskværdige, dansksindede, lærde Greve
(Ægyptolog). Naar de andre Komitémedlemmer var
gaaet til Sengs, tilbragte Skau og Greven ofte flere
Timer sammen paa Grevens Værelse med en god
Cigar, ligesom de til Tider foretog Spadsereture med
hinanden i Slotsparken og drøftede Dagens Begiven*
heder.
Det er et godt Stykke Arbejde, Skau der har været
med til at udføre. Vi maatte ønske, at vi paa denne
Side Kongeaaen havde en ligesaa god Kirkesalmebog
som den slesvigske.
I Januar 1899 var Skau Ordfører for den Depu*
tation af Nordslesvigere, der under Overpræsident
von Køllers Besøg i Haderslev søgte Foretræde hos
denne for at Klage over Udvisningspolitiken.
At Skau har været Medstifter og Medlem af Be*
styrelsen baade for Vælgerforeningen og Sprogfor*
eningen, tør næsten betragtes som en Selvfølge. I flere
Aar var han Formand for Vælgerforeningens Tilsyns*
raad. Han var ligeledes Medudgiver af det fortjenst*
fulde literære Værk: »Sønderjyske Aarbøger«.
Nævnes skal det ogsaa, at Skau i en Række af
Aar har været Medlem af Bestyrelsen for Haderslev
Amts Landboforening, Medlem af Haderslev Bank*
raad og en Tid Bankens Formand og meget mere.
Efterat vi ovenfor har meddelt om Skaus Forhold
til »Sprogforeningen« eller »Foreningen til det danske
Sprogs Bevarelse i Nordslesvig,« som var dens egent*
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lige Navn, skulle vi ikke undlade at fortælle om et
privat Foretagende, som Skau forsøgte at sætte i
Gang i Tilslutning til Sprogforeningens Arbejde, og
som han vel havde haabet kunde blive til Eksempel
for andre. Det var, saa vidt erindres, i 1887.
I sin Levnedsbog: »Minder fra mit Liv og min
Tid« (1909), har han et Kapitel, der har til Overskrift:
»Da jeg var Friskolelærer,« og Sammenhængen her?
med er følgende:
Det danske Sprog var i Aarenes Løb, og navnlig
siden 1878, bleven trængt mere og mere tilbage fra
Undervisningen i Skolerne. Det samme var Tilfældet
med Hensyn til dansk Fædrelandshistorie og dansk
Geografi. Ogsaa dansk Sang var næsten forstummet.
Der var Metode i denne Tilsidesættelse. Børnene
skulde, saa vidt det stod til Skolen, udelukkes fra
Kendskabet til Danmark og hvad dansk var. Saa
meget mere maatte det for Nordslesvigerne komme
an paa ad anden Vej at faa bibragt dem de Kund?
skaber, de savnede pat dette Omraade og saaledes at
bøde paa, hvad Skolen med Forsæt forsømte.
Rigtignok havde Skau ikke faaet den Uddannelse,
der kræves til Lærergerning; men hint Forhold med?
førte, at han alligevel gjorde Forsøg paa at optage en
saadan. I et ham tilhørende, ledigt staaende Hus paa
Bukshave lod han en Væg nedbryde for at skaffe
den fornødne Plads til Undervisningen, og saa indbød
han Børnene fra de forskellige Skoler i Fjelstrup Sogn
til at komme hen til sig hver Onsdag Eftermiddag,
naar de havde fri for Skolen, for at blive underviste
i Sang. Navnet »Sangskole« forekom Skau at være
3*
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den mest uskyldige Benævnelse paa hans Forehavende.
Det gjaldt jo om at være forsigtig. Thi at det ikke
alene gjaldt om at lære Børnene en Række danske
Fædrelandssange, er en Selvfølge; der skulde natura
ligvis lægges mange andre Ting ind under Sangunder*
visningen. Derom mindede blandt andet et stort Dam
markskort, som Skau havde faaet ophængt paa Væg*
gen i Skolestuen, saa Børnene rigtig kunde faa Øje
paa det. I Almueskolen saa de næppe et saadant
Kort; herfra var det forsvundet, siden Fremmedherre*
dømmet begyndte.
Den første »Sangskoledag« mødte der 10 Børn. De
begyndte med at synge nogle danske Sange, som
Skau kunde forudsætte, at Børnene havde lært hjem*
me. Børnene sang med Liv og Lyst, og den gamle
»Lærer« frydede sig. Dernæst foretog de en Rejse
paa Landkortet, først op gennem Jylland; men de
gjorde kun smaaa Dagsrejser, de havde saa meget
at tage Vare under Vejs. Der var nu først »Græn*
sen«; den maatte de først have lidt nøjere undersøgt,
navnlig med Hensyn til dens nationale og historiske
Berettigelse. Ogsaa Skamlingsbanken gav Anledning
til et Ophold og Betragtning, ligesom de naturligvis
maatte synge: »Velkommen i den grønne Lund«, in*
den de drog videre. I Kolding, der kun laa 3 Mil
borte, opholdt de sig i længere Tid; her var saa meget
at se og forklare. Koldinghus maatte grundig under*
søges og dets Skæbne gennem Tiderne fortælles. Des*
uden var Kolding jo bleven beskudt i 1849, hvilket
ogsaa nærmere maatte forklares. Fra Kolding drog
de forbi Gudsø til Fredericia. Det var en Egn, der
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var rig paa historiske Minder fra Treaarskrigen; dem
maatte de selvfølgelig have rigtig Rede paa, ikke at
tale om selve Fredericia By med Heltegraven, Land*
soldaten og de andre Mindesmærker.
Den Maade at foretage Rejser paa vandt i høj Grad
Børnenes Bifald; de var yderst opmærksomme og
interesserede, og Eftermiddagstimerne svandt saaledes
hurtigt og fornøjeligt i Skaus lille Skole.
Børneantallet steg først fra 10 til 20, saa til 30
og flere. Det var særdeles opmuntrende for Skau, og
Børnene var øjensynlig glade for Undervisningen og
oplivedes især af Sangen og Øvelserne i Geografi.
Men efter nogen Tids Forløb mødte en Dag kun
omtrent det halve Antal Børn. Skau antog, at Grun?
den dertil var Vejret, der var mindre godt den Dag.
Men den følgende Onsdag var Vejret godt, og endda
mødte der kun 8 Børn. Det kunde altsaa ikke være
Vejrliget, der var Skyld i den pludselige og paafal?
dende Forandring. Skau spurgte da Børnene, om de
var kede at at gaa i Skole hos ham. Nej, de for?
sikrede, at de var meget glade ved at komme. Hvor?
for da saa mange var bievne borte Drengene kunde
ikke faa noget sagt, men endelig fremstammede en
lille Pige noget om »danske Undersaatter«.
Nu gik der et Lys op for Skau.
Det var bleven ham meddelt, at en af Sognets
Lærere havde følt sig krænket over, at saa mange al
Børnene besøgte Skaus »Sangskole«. Senere erfarede
han, at denne overfor Børnene i sin Skole havde ud?
talt, at de Børn, hvis Forældre var danske Under?
saatter, hellere burde lade være at deltage i Sang?
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undervisningen, da deres Forældre ellers udsatte sig
for at blive udviste.
Heri laa en Trudsel, og den gjorde sin Virkning.
Forholdene var jo nemlig saa usikre for de danske
Undersaatter dernede. Det var kun faa Aar siden,
at mange af dem var bievne udviste paa Grund af
deres Slægtninges Deltagelse i Udflugten til Vestjyl*
land, og det var ingen Spøg saaledes paa staaende Fod
at blive jaget fra Hus og Hjem. Frygten sad dem i
Blodet. Den paagældende Lærer vidste aabenbart
godt, hvad han gjorde ved sin Antydning; thi paa den
Tid var der talrige danske Undersaatter i Fjelstrup
Sogn, enten Optanter eller unge Mænd fra Danmark,
der havde tjent derovre og senere havde giftet sig og
bosat sig der.
Under alle Omstændigheder opnaaede han sin
Hensigt: at ødelægge Skaus Skole. Thi da de danske
Undersaatters Børn stadig blev borte, og han altsaa
maatte nøjes med de faa, hvis Forældre var prens*
siske Undersaatter, blev Antallet for lille til, at han
kunde ofre sin Tid paa dem. »Sangskolen« hørte alt*
saa op; men Skau havde i al Fald haft den Fornøjelse
at øve sig i at være Skolemester.
Og havde Skau ikke selv indstillet sin Privatunder*
visning, var den nok snart bleven forbudt af Auto*
riteterne. Da han nogen Tid efter var et Ærinde i
Haderslev hos daværende Landraad Schreiber i Kreds*
vej anliggender, mærkede han, at Landraaden var me*
get »interesseret« i hans Sangskole; men da den nu
var sluttet, kom der ikke videre ud af Sagen.
Skau fik altsaa ikke det Udbytte af sin Skole*
mestervirksomhed, som han havde haabet, men det
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tjener alle Dage hans Navn til Ære, at han gjorde
Forsøget, og det vidner om hans store Kærlighed til
dansk Aandsliv og til den Ungdom, som man i den
offentlige Skole bød Stene for Brød.
Peder Skau er den blandt de danske Førere i
Nordslesvig, som personlig er bedst kendt i Kongen
riget. Han har gennem mange Aar jævnlig holdt Fore*
drag om Forholdene i Sønderjylland rundt omkring i
Danmark og har derved i høj Grad bidraget til at
vække og styrke Interessen for Nationalitetskampen
i Nordslesvig paa denne Side Grænsen. Den første
Anledning til, at han kom til at tage den Gerning op,
var en Henvendelse fra hans Ven, Pastor Ludvig Her?
tel (en Søn af gamle Pastor Hertel i Moltrup), som
den Gang var Præst paa Mors, om at komme derop
at holde Foredrag. Skau efterkom Opfordringen. Det
var i 1882. Og det første Forsøg i den Retning faldt
saa heldigt ud, at det gik op for ham, at han maaske
ogsaa her havde en Mission, og senere fortsatte han
stadig med sin Foredragsvirksomhed.
Som man vil kunne forstaa, er det et arbejdsomt
Liv, Skau har ført; thi mange af de nævnte Tillids?
poster har fordret et udholdende Arbejde, og saa har
vi endda langtfra anført alt, hvad han har været Del?
tager i. Men hans Arbejde er ogsaa bleven paaskøn*
net af hans Landsmænd. Det viste sig bl. a. ved hans
70aarige Fødselsdag d. 5te Juni 1895. Da blev han
hædret af sine mange Venner, baade fra fjern og nær,
ved et Festmaaltid, der holdtes i »Harmonien«s Lo?
kaler i Haderslev. Ved samme Lejlighed blev der
overrakt ham en Hædersgave, bestaaende af et præg?
tigt Sølvdrikkehorn i oldnordisk Stil. Foroven paa Laa?

40

get staar Thor med sin Hammer hævet, og paa Hor*
nets Sider findes følgende Indskrift:

Peder Skau, Bukshave.
Den 5. Juni 1825.
Den 5. Juni 1895.
Med Tak for trofast Arbejde i vor Folkesag.
Fra sønder jydske Venner.
Men vi maa vende tilbage til Skaus private Liv
igen. For tredie Gang maatte Skau friste den tunge
Sorg at miste en elsket Hustru. Hun døde i Juli
Maaned 1879. Skau kunde aldrig blive træt af at frem?
hæve hendes Betydning som Opdragerinde af hans
Børn, og mærkeligt var det, at saa snart Børnene var
voksede til og havde faaet deres egne Hjem paa denne
Side af Grænsen, var det, som hendes Livsopgave var
sket Fyldest; thi fra den Dag af, Datteren forlod
Hjemmet, svækkedes Moderens Kræfter synligt. Hun
led af Astma, og skønt der gjordes alt for at bekæmpe
Sygdommen, endte den dog med Døden. Sorgen over
det Tab, Skau havde lidt, lettedes ved, at han havde
saa meget at tage Vare paa, dels med Gaardens Drift
og dels med kommunale Hverv, dels og især med den
politiske og nationale Kamp, som han jo den Gang
var stærkt interesseret i. Der blev ikke megen Tid
til at fortabe sig i Sorgen.
Skau beholdt sin Gaard endnu mange Aar efter
sin Hustrus Død. Det er vist kun godt en Snes Aar
siden, han afhændede den, og naturligvis sørgede han
for, at den gik over i gode danske Hænder. Hans
egen Søn var ved Forholdenes Magt udelukket fra
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at overtage den. Skan bosatte sig derefter i et lille
Hus i Nærheden af sin gamle Ejendom, hvor han tik
bragte sin Livsaften. Skønt begge hans Børn var bo#
satte herovre og hellere end gerne vilde have haft
deres gamle Fader hos sig, var de dog enige med ham
i, at derovre var hans Plads, hvor han var født, havde
levet og virket, stridt og kæmpet, indtil Døden luk#
kede hans Øjne.
Interessant var det at besøge ham i hans Alder#
domshjem ved Bukshave. Det var som at blive sat
tilbage til Fyrrerne, naar man traadte ind i hans Stue.
Billederne paa Væggen mindede én om Folkevækkel#
sens Tider i Trediverne og Fyrrerne, de Tider, som
stedse stod i Mindets Glans for den gamle Skau. Jeg
tog derud en Dag for en Del Aar siden fra Haderslev.
Det var en varm Sommerdag. Skau laa paa Sofaen
med en stor Fluesmækker. Han havde gaaet en lang
Tur, helt ned til Stranden og var ble ven træt; men
saasnart jeg traadte ind, sprang han op som en Un#
gersvend paa tyve. Jeg blev hos ham i flere Timer,
spiste til Aften hos ham, og Samtalen gik livligt. Vi
havde nok at tale om. Da jeg gik, fulgte han mig
omtrent den halve Mil til Fj elstrup Station uden at
trættes.
Her tilbragte han, som sagt, sin Livsaften. En
ældre Kvinde styrede Huset for ham og hyggede
om ham med Trofasthed. Ofte var han paa Rejse,
dels i det slesvigske og dels herovre, for at gæste sine
Børn og holde Foredrag. I Vinteren 1913—14, saa#
vidt huskes, var han temmelig syg. Det er altid en
alvorlig Sag, naar en Mand paa henved 90 faar Lunge#
betændelse. Men Skau stod op igen og optraadte Som#
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meren efter som Taler ved en Fest paa Skamlings?
banken.
Skau bevarede i det hele taget en usædvanlig le?
gemlig Spænstighed og aandelig Kraft ind i sin høje
Alderdom. »Vor Herre har givet mig legemligt Hel?
bred mere end de fleste og ikke — efter mit eget
Tykke — svækket mine aandelige Evner i betydelig
Grad,« skrev han med Tak i et Brev et af sine sidste
Aar, og det var Sandhed. Han besøgte mig en Gang
for en 12—13 Aar siden, da han altsaa var sidst i
Firserne. Han kom her ved Titiden om Aftenen.
Samme Dag havde han gjort en længere Jernbanerejse,
havde talt med en Masse Mennesker og holdt et Fore?
drag paa halvanden Time, men der var ingen Træt?
hed at mærke. Vi satte os til at passiare ved en Kop
Kaffe og en Cigar. Da Klokken blev 12, begyndte
jeg at røre paa mig, som vilde jeg sige: Er det ikke
Sengetid? Men Skau sagde: Aa, lad os blive sid?
dende, vi sidder jo saa godt. Først Kl. 1 rejste han
sig for at gaa til Hvile. Min Hustru gjorde Anstalter
til at ville fyre lidt mere i Gæstekammerkakkelovnen,
hvorover Skau blev helt krænket og sagde: De tror
vist, at jeg er en Olding! Ja, saamænd, naar man er
bleven de 87, maa man vel nok ellers kunne kaldes
saa.
Den 1. August 1914 udbrød den forfærdelige Ver?
denskrig. Der er næppe nogen, der med mere Spæn?
ding og større Haab har fulgt Begivenhedernes Gang
end Peder Skau. Ja, med større Haab! Thi han var
fuldt forvisset om, at nu vilde Genforeningstimen
komme, og det Haab opfyldes, som i et halvt Aarhun?
drede havde besjælet alle danske Sønderjyder.
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Lad os høre, hvad han skriver i det ovenomtalte
Brev fra Juletiden 1914 om Krigen, om hans Stemning
og Forhaabninger:

»Skønt jeg jo er naaet langt ud over Støvets Aar,
har jeg ikke spændt fra dernede i Kampen for vor
Ret og alt, hvad der hører ind under, som nu imidler*
tid maa stilles i Bero, mens Tærningerne ruller i Blod
paa Slagmarkerne.
O, hvor er det dog et Offer, der endnu kræves
af den nordslesvigske Befolkning!!!
At kæmpe og dø for en Sag, hvor de hellere vilde
staa i Modstandernes Rækker.
Lykkelige de, der bliver Fanger; thi dem kan vi
dog vente hjem igen.
Men kort kan Ventetiden ikke blive, og meget
Blod vil endnu udgydes, inden Preussen er ydmyget
og beder om Fred.
Det er den 5te Krig, jeg har oplevet, og Preussen
har været med i dem alle.
Jeg kunde være tilbøjelig til at optegne dets
Synderegister, om ikke for andet, saa dog for at ud*
gyde al den opgemte Harme, som ogsaa i denne Tid
opildner mig, men det behøves jo ikke til Dem, der
deler den fuldt ud med deres specielle Landsmænd.
.. Den frygtelige Krig! Jeg tror næppe, at den
endes ved selve de største Slag. Det vil blive Hun*
geren og maaske deraf flydende Revolutioner i Østerig
og Tyskland, der vil foranledige Freden, saa det bliver
de to Kejsere, som har begyndt Krigen, der nødes til
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at bede om Fred. Men det vil knibe, inden den tyske
Kejser giver sig.
Europas Kort vil ventelig undergaa Forandring,
og forhaabentlig faar vi Erstatning for 1864. Ejderen,
vor gamle Grænse.
Maaske den — neutrale — Kanal.
Der kan da blive et lille neutralt Luxemburg?
Naar de preusiske Embedsmænd er borte, og en Del
af de større sydslesvigske Godsejere fortrække, saa
kan vi let tumle Resten, som snart vil befinde sig vel
under Danmarks frie Grundlov. Vi har allerede Symp*
tomer paa, at Sydslesvigerne har faaet nok af at høre
til Preussen, samt at se Fordelene ved at høre til et
mindre Land. Det nordiske Kongemøde styrker denne
Tanke.«
Skønt Grænsen mellem Tyskland og Danmark un*
der Krigen ellers var saa temmelig strengt spærret,
lykkedes det dog Peder Skau i det mindste én Gang
at komme igennem og maaske flere. Saaledes var han
i hvert Fald i Julen 1914 i Besøg hos sin Datter og
Svigersøn, Proprietær Juhl og Hustru paa Sønderby*
gaard ved Fredericia. Herfra har han skrevet det
flere Gange citerede Brev. Men ellers tilbragte han
vistnok under Krigen sin Tid i Stilhed i sit hyggelige
Alderdomshjem, spændt ventende hver Formiddag paa
Posten, der bragte Efterretninger ude fra den blodige
Krigsskueplads.
Skau kom dog ikke til at opleve Krigens Slutning
og Genforeningen med Danmark, hvad han saa inder*
ligt havde ønsket og haabet; men saa undgik han og*
saa den Skuffelse i Genforeningsglæden, som det, efter
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hans Brev at dømme sikkert vilde være bleven ham,
at vi ikke fik Ejderen til Sydgrænse.
Onsdag Morgen d. 7. Marts 1917 døde Peder Skau
uventet og pludselig. Kort forinden sin egen Død
havde han fristet den Sorg at miste sin trofaste Hus*
holderske, der havde været om ham i 35 Aar. Hendes
Død gik den gamle Mand nær til Hjerte, og da hun
blev jordfæstet, havde han det ikke godt. Nu var han
ellers kommen saa nogenlunde til Kræfter igen og
havde aflagt Besøg hos Naboer og Venner. Men Ons*
dag Formiddag kom han ikke ind i Dagligstuen, som
han plejede, naar Posten kom; der blev da set ind til
ham, og da laa han død i sin Seng. Endnu ved Fem*
tiden om Morgenen havde hans Pige hørt ham hoste.
Han maa altsaa være sovet stille hen uden Smerte;
hans Ansigt, der var som en sovendes, bar ikke Spor
af forudgaaet Dødskamp.
Onsdag d. 14. Marts fandt Skaus Jordefærd Sted.
Bemeldte Dags Eftermiddag samledes ved hans Al*
derdomshjem i Bukshave store Skarer af Mænd og
Kvinder fra alle Egne i Nordslesvig for at følge Stø*
vet af den Mand, der var kendt og agtet over hele
det danske Nordslesvig, ja langt ud over dette, til
dets sidste Hvilested paa Fj elstrup Kirkegaard.
I det store Følge saaes Rigsdagsmand H. P. Han*
sen, Repræsentanter for de mange Foreninger og In*
stitutioner, som den afdøde havde været Medlem af
i saa lang en Aarrække. Der saaes Bonde og Borger,
talrige kendte Mænd fra Land og By, unge og gamle,
flest af de sidste, da største Parten af Ungdommen
jo langt borte deltog i den Krig, som den Gang al*

46
lerede havde varet paa tredie Aar. Men desværre
savnedes Skaus egne Børn, Direktør Jens Skau fra
Fannerup ved Kolind og Fru Juhl fra Sønderbygaard
ved Fredericia. De havde intet Pas kunnet faa ved
Henvendelse til Paskontoret i Kolding. Af Skaus nær#
meste Slægt var kun tilstede hans Broderdatter, Fru
Marie Skau Petersen og hendes Mand, Gaardejer Jør*
gen Petersen fra Sommersted, der altid havde staaet
den afdøde meget nær.
Sørgehøjtideligheden i Hjemmet aabnedes med
Salmen: »Jeg saa ham som Barn med det solrige Øje«,
hvorefter Frimenighedspræsterne Thade Petersen fra
Haderslev og Jørgensen fra Skjærbæk talte, og den
sluttede med Salmen: »Tænk naar en Gang den Taage
er forsvunden«. Venner og Naboer bar derefter
Kisten ud til Ligvognen, og det lange Vogntog satte
sig i Bevægelse op mod Sognets gamle Kirke, hvis
Klokkers Malm toner ringede det sidste Farvel ud i
den stille Vinterluft til Sognets ældste og mest kendte
Mand. Et stort Antal af den Skare, der var kommen
med Toget fra Haderslev, gik Ligtoget i Møde og
fulgte med til Kirken.
Denne var smukt pyntet med grønne Planter og
i Dagens Anledning godt opvarmet med Brænde fra
den afdødes egen Brændselsbeholdning. I Kirken, der
kan rumme omkring 500 Mennesker, blev alle Sidder
pladser optagne. Havde det været i Fredens Tider,
vilde der vel have mødt mindst dobbelt saa mange
Mennesker til Skaus Jordefærd; men paa Grund af
Grænseafspærringen kunde der jo ingen komme fra
den anden Side Kongeaaen.
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Menigheden sang først Salmen: »Jeg lever — og
véd, hvor længe fuldtrøst,« og Sognepræsten, Pastor
Wassner holdt Tale i Tilknytning til Salomos Ord?
sprog 18,10: »Herrens Navn er et fast Taarn, den ret?
færdige løber til det og bliver beskyttet«.
Præsten indledte med en hjertelig Beklagelse over,
at Skaus nærmeste ikke kunde komme til Stede for
at følge deres gamle Fader til Graven, og derefter
talte han om Peder Skau som den, der havde levet
et langt og daadrigt Liv, om de mange Sorger, han
havde haft ved at miste sine tre Hustruer og nu til?
sidst sin trofaste Husholderske, der i saa mangfoldige
Aar havde styret hans Hus og gjort det til et godt
Hjem for ham. Som ung Mand tog Peder Skau med
Interesse Del i alt, og han havde høstet megen An?
seelse og modtaget megen Hæder. Hele sit Liv havde
han holdt sig til Gud som den faste Borg, der var
god at fly til. Nu da han blev gammel og ikke kunde
sove, laa han i de vaagne Timer og takkede Vor?
herre for al den Naade og Godhed, han havde vist
mod ham.
Nu vil vi tro, at Herren har opfyldt det Løfte:
»Hvo, som tror paa mig, skal ikke se Døden.«
Stille slumrede han hen. Ingen var hos ham, da
han for sidste Gang lukkede sine Øjne; men vi har
den Forvisning, at han er faret herfra i Fred.
Taleren sluttede med en Opfordring til den store
Sørgeskare — den største, der vel nogensinde er set
i Fjelstrup Kirke — om at søge hen til det faste
Taarn, den eneste sande Gud.
Salmen: »O, Gud ske Lov! det hjemad gaar«, blev
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sungen, og Venner bar under Klokkernes Klang Ki*
sten ud til Familiegravstedet sønden for Kirken og
sænkede den i Graven, hvorefter Præsten forrettede
Jordpaakastelsen, bad Fadervor og lyste Velsignelsen.
Før Følget skiltes, sang man Salmen: »Min Jesus
lad mit Hjerte faa en saadan Smag paa Dig.«
Til den afdødes Baare var der sendt et Væld af
Kranse, deriblandt mange med signerede Baand, et
Bevis paa, at Peder Skau havde været en betydelig
Mand.*)
Hvad der er bleven sagt om Skaus ældste Bro*
der, Laurids Skau, kan ogsaa siges om Peder Skau.
Koefod*Hansen sagde i Ligtalen over Laurids Skau:
»Han var et Skud af Folkets Livsrod, dens inderste,
et herligt Skud. Der kan gaa lange Tider hen, før
den udsender et lignende.« Det gælder ogsaa om Peder
Skau. Og det gælder ogsaa om ham, hvad Edvard
Lembcke sang ved hans Broders Baare:
I Folkets Hu staar hans Bedrift
Indpræget med saa dyb en Skrift,
Der slettes ej af Ælde.
Sin Mindesten han selv har sat,
Den skjules ej af Glemsels Nat,
Ej Stormen kan den fælde.

♦) Om Skaus Død og Begravelse kan læses i »Modersmaalet« for
9. og 15. Marts 1917.

