Kristian la Cour Pedersen
Den 20. Juli 1948 døde

Forstander Kristian la

Cour Pedersen, Skibelund Efterskole. Gennem læn¬

Tid havde han været syg af en alvorlig Suk¬
kersyge, der endogsaa havde svækket hans Syn saa
stærkt, at han var næsten blind. Han var dog stadig
levende interesseret i Tidens Spørgsmaal, saa man
forstaar, hvor tungt det maatte være for en Mand i
hans Stilling ikke at kunne læse og skrive. For et
Aars Tid siden maatte han trække sig tilbage fra
Efterskolen, men han havde den Glæde, at en Dat¬
ter og en Svigersøn overtog Stillingen for at føre
gere

Arven videre.
Skibelund Efterskole

er

grundlagt af Kr. la Cour

Pedersens Forældre, de kendte Skolefolk Knud Pe¬
dersen og Hustru Georgia la Cour. Skolen hørte til
den Række Skoler, der efter 1864

rejste sig langs
Kongeaagrænsen for at være en Hjælp for den sønderjydske Ungdom. Den begyndte 1874 som en fri
Børneskole, hvortil en Del Børn fra Sønderjylland
søgte. Men da de preussiske Myndigheder fra 1884
forhindrede dette, omdannede Knud Pedersen Sko-
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MINDEORD
len

til

Efterskole, og i Aarenes Løb har flere

en

Tusinde

sønderjydske Unge besøgt denne Skole.
Skolens Historie er saaledes paa det nøjeste
knyttet til Sønderjyllands Historie efter 1864.
Kr. la Cour Pedersen er født 5. Febr. 1880 og blev
dybt grebet af den nationale Kamp, som hans Hjem
stod midt i. Da hans Forældre maatte opgive Arbej¬
det paa Grund af Alder, overtog han og Søsteren
Marie Skolen i 1907. I 1917 blev han gift med Asta
Brummer, der overlever ham.
Det

er en

naturnødvendig Ting, at Lederen af

saadan Grænseskole

Og det

var

maa

være

en
historisk indstillet.

la Cour Pedersen i høj Grad. Han havde

et intimt Kendskab til Landet sønden

Aa, kendte

et næsten

utroligt Antal Personer dernede og deres
Slægtsforhold og var hjemmevant i Landsdelens
Historie, ligesom han i det hele taget interesserede
sig for Historie. Det er da ikke underligt, at han
blev indvalgt i Bestyrelsen for Historisk Samfund,
og at han faa Aar efter, i 1938, traadte ind i Redak¬
tionsudvalget. Her har han udført et godt og sam¬
vittighedsfuldt Arbejde, og han var en prægtig Ar¬
bejdsfælle. Endogsaa Aarbogen i Aar har han væ¬
ret med til at redigere. I den sidste Tid, da hans
Syn svigtede, har hans Hustru og Datter dog hjul¬
pet ham med Gennemlæsningen af Manuskripterne.
Selv har han forfattet nogle historiske Arbejder.
Til »Fra Ribe Amt« har han saaledes skrevet i 1942
»Efterskrift«

(Smaatræk

om

Postvæsenet i Vejen)

og i 1943 Mindeord om Dr. Marius Kristensen. Mest
kendt er hans store og fortrinlige Bog: »Morten
Eskesens

Saga«, der kom i 1926, samt hans »Minder
om Georgias og Knud Pedersens Skolehjem i Skibe¬
lund« (Minder fra Folkehøjskolen. Ny Samling).
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H. K.

Endvidere

KRISTENSEN

»Skodborghus. Historiske
Efterretninger samlet af Kr. la Cour Pedersen«
(1942) og en Række smaa Afhandlinger med Em¬
ner fra Sagatiden i »Sønderjydsk Maanedsskrift«
1930: »Ollemersdiget og Ribe Oldemor« (Majhæf¬
tet), »Margreteborge og Mariegaarde« (September)
samt »Grjotgaarde og Graagaasen« (December).
Historisk Samfund skylder la Cour Pedersen Tak
for hans trofaste Arbejde med Aarbogen og for hele
hans Virke til Gavn for Samfundet. Hans jævne,
bramfri Væsen og hans stilfærdige Venlighed vil
ogsaa blive mindet med Tak af de øvrige Medlem¬
mer inden for Samfundets Restyrelse. Ved hans Be¬
gravelse den 24. Juli tolkede Formanden, Forfatte¬
maa

nævnes

Salomon Frifelt, Samfundets Tak til den af¬
døde.

ren

Æret

være

Kristian la Cour Pedersens Minde!
H. K. Kristensen.

