
Jørgen Skaus gravsted endelig fundet 

Af Poul Grosen Rasmussen 

 

I Gammelt Nyt fra 2014 har jeg skrevet en artikel om Jørgen Skaus liv 

og opvækst i Hejsager/Vandling samt hans skæbnesvangre deltagelse i 

84. regiments kampe i slaget ved Mons den 23. august 1914. I artiklen 

”Vejen til Mons” er det oplyst, at ”Jürgen Skau den 23. august 1914 er 

falden ved et hovedskud i en fægtning ved Mons”.  

Men der er ingen oplysning om, hvor han efterfølgende er begravet. 

Den oplysning er jeg nu kommet i besiddelse af via to bekendte, der 

har besøgt en kirkegård udenfor byen Mons.  

I de efterladte papirer kan man læse, at Jørgen Skau er blevet flyttet 

fra det sted, hvor han faldt. Han faldt ved Nimy Broen over Mons-

kanalen ved Obourg, men er endelig begravet på Saint Symphorien 

militære kirkegård i Mons.  

Jørgen Skau 1914      

Omflytning 
Efter mindehøjtideligheden i Sønder Starup Kirke i oktober 1914 kunne man godt forvente, at gravfreden 
ville sænke sig over den afdøde samt de efterladte.  
 
Dette skulle imidlertid ikke ske. Den 15. februar 1917 videresendes fra Graudenz følgende brev til Gårdejer 
Nis Skau, Årøsundvej 11, Haderslev i Slesvig:  
 
”Gravkommando Mons, Mons den 31. januar 1917 J. Nr. 2482 
  
Vedr. Jürgen Skau. 8/ J.R. 84 Wandling. 
I nærheden af Mons bliver der anlagt en Krigerkirkegård for de i augustdagene 1914 faldne som tilhører 
IX.A.K. På denne kirkegård bliver alle faldne begravet i ligkister og enkeltgrave. Omflytningen er allerede 
begyndt.  
 
For at kunne fastslå alle de faldne ved omflytningen, beder jeg Dem straks returnere en nøje 
legemsbeskrivelse af deres familiemedlem, herunder en nærmere angivelse af hans liv og til dette formål 
udfylde det vedlagte spørgeskema nøje og tydelig.  
 
Samtidig beder jeg om fremsendelse af et fotografi, om muligt fra den seneste tid. Med spørgsmålet vedr. 
”bopæl” er der dermed ment den by, hvor den faldne hhv. savnede er bosiddende. Denne by vil komme til at 
stå på gravstenen.  
 
Jeg beder dem nøje anføre Deres adresse på besvarelsen.  
Bäumer. Hauptmann  
(Kaptajn, Major)” 
  
Spørgeskemaet er sandsynligvis aldrig blevet udfyldt og returneret til Mons. Det lå delvist udfyldt blandt de 
efterladte papirer.  
 



Saint Symphorien  
Den anførte Krigerkirkegård må være Saint Symphorien 
Militære Kirkegård, der ligger 2 km øst for Mons på en vej 
mod Charleroi. Kirkegården blev etableret af den tyske hær i 
august 1914 som det sidste hvilested for de britiske og tyske 
soldater, der blev dræbt i slaget ved Mons. 
   
Kirkegården forblev på tyske hænder indtil slutningen af 
krigen og indeholder også gravene af de soldater, der blev 
dræbt i de sidste dage af krigen. I alt er 284 tyske soldater 
begravet her samt 230 engelske soldater.  
 
Hvis man vil vide nøjagtig, hvor på kirkegården Jørgen Skau 
er stedt til hvile, så oplyser Volksbund Deutsche 
Kriegsgräbfürsorge e.V., at Jürgen Skau hviler på 
krigsgravstedet i Saint Symphoriens Gravanlæg  
Blok 1, række R, grav 31.  
 
På oversigtplanen øverst til venstre står der ud for PLOT 1: 

GERMANS PATH og der er nummeret en række gravsten fra 

A (1-21) og fra B(1-36). Det er imidlertid ikke her, at Jørgen 

Skaus gravsten skal findes, men i den del af tegningen til 

venstre, som ikke er udfyldt eller ikke kommet med. I området, hvor der står German Graves og hvor der 

ikke er registreret grave og monumenter. Men hvor i dette område findes gravstedet så?   

Besøg på Krigerkirkegården 

I forbindelse med to venners rejse til Belgien i oktober 2018, blev de opfordret til at undersøge om de 

kunne finde gravstedet efter de ovenstående oplysninger. Det kunne de godt og kunne efterfølgende vise 

foto af gravsted og gravsten.  

 

Men hvor på tegningen skal disse fotografiske oplysninger registreres? En nærmere undersøgelse af de 

hjembragte fotos gav ikke noget svar. Et forsøg på at Google navnet på krigerkirkegården med henblik på at 

finde en nyere oversigtstegning, gav heller ikke noget resultat. Først da jeg prøvede Google Earth og skrev 

navnet på kirkegården, kom der en mere retvisende oversigt over de tyske grave på kirkegården. 



 

På oversigtfotoet af krigerkirkegården er der til højre i billedet flere rækker af tyske gravstens, som ikke var 

med på den foregående illustration. Ved at sammenligne oversigtsfotoet, med tegningen samt de 

medbragte fotos fra besøget på stedet er det min opfattelse, at Jørgen Skaus gravsten og grav befinder sig 

under trækronerne på det sted, hvor den hvide markering er nederst i billedet.     

Med udsigt til grønne marker og græssende køer 

Kirkegården er meget velholdt og rummer en kort beskrivelse af alle de begravede soldater. Gravpladsen 

ligger i øvrigt i nogle smukke landlige omgivelser med græssende kvæg og grønne enge. Et fredfyldt sted, 

der udviser stor respekt for de mange unge døde, der som Jørgen Skau døde i en meningsløs krig.  

 


