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Mathias Hansen Skau
faldet i 1. Verdenskrig
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Mindeblad : Mathias Hansen Skau

Kilde: Vælgerforeningen, Mindeblade over faldne

→ Klik på Mindebladet for at se den originale kilde

Amt Aabenraa

Sogn  Holebøl

By eller kommune Vilsbæk

Efternavn Skau

Fornavn(e) Mathias Hansen 

Fødselsdato (dd-mm-åååå) 23-08-1897

Fødested  Lendemark

Stilling/erhverv før krigen  Tjenest emark

Opholdssted før krigen Vilsbæk

Gift? Nei

Indkaldelsesdato D 1 A ugust 1916

Hvornår sendt til fr onten?  Sept ember 16

Såret? Hvor mange gange?  Nei

Dødssted (fx valplads eller lazaret)  Ubekendt

Dødsårsag Ubekendt

Dødsdato D 6 Mai 1917 

Preussisk statsborger? Ja

Tjenestegrad Ingen

Orden og hæderstegn Jærnk orset II Kl.

Modersmål Dansk

Sindelag Dansk

Var begge forældrene nordslesvigere ? Ja

Faderens navn Diderik G. M. Sk au

Faderens stilling Landmand

Faderens fødested Aabernraa

Hvor boede forældrene ved krigens udbrud?  Vilsbæk

Havde den faldne sø skende? Ja 8

Antal brødre 3

Antal søstre 5

Er nogle af br  ødrene med i krigen? Hvor mange? Ja 1

Er nogle af brødre faldne?  1

Navne på evt. faldne brødre Christian Ch. Skau
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Levnedsskildring : Mathias Hansen Skau

Den forsvundne Mathias Hansen Skau 
blev ligesom sin Broder indkaldt i 19 
aars alderen. Men ak ogsaa han maatte 
saa tidlig bort herfra ligesom hans 
Broder.
Hans Fader skriver i sit Mindeord.
Vor kære savnede Søn Mathias Skau, 
er som den næstældste Søn af 10 
Sødskende kommen forholdsvis tidlig 
ud at tjene, men vi har altid havt den 
glæde at høre at han har været tro og 
flittig i alle henseende, og som ogsaa 
hans Husbond har bevidnet.
Straks efter sin Konfirmation meldte 
han sig ligesom sin Broder ind i Good 

Templar Ordenen J.O.G.F. hvor han 
forblev tro indtil sin død. Den sidste 
tid før sin Indkaldelse opholdt han sig i 
hjemmet og han var mig en god og tro 
Hjælper.
I den unge Alder af 19 Aar blev han 
indkaldt til Hærens tjeneste, men med 
tungt Hjærte og sin Broders død frisk 
i Minde forlod han Hjemmet, hvor nu 
hans Forældre i den lange tid af 2½ Aar 
forgæves har ventet at høre om hans 
Skæbne. Der er endnu ingen særlige 
Efterretninger kommen siden han 
meldtes savnet d 6 Mai 1917
Hans Forældre  D. Skau og Hustru

Den savnede M. Skau var ligesom 
Broderen rolig og stille i al sin Færd og 
derfor afholdt af alle som kendte ham.
Hans sidste Arbeidsgiver skriver 
saaledes:
Mathias Skau har tjent mig i 2 Aar. 
Hans Opførsel har i den tid været til 
største Tilfredshed, idet han altid har 
været brav, tro og pligtopfyldende til 
enhver Tid, dette bevidnes herved 
taknemligst.

Hans Carstens  Landmand i Lundtoft

Skreven af H. Jørgensen
Vilsbæk.
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 : Mathias Hansen SkauLevnedsskildring

Afskriften af kilden er foretaget af frivillige tilknyttet Rigsarkivet.
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