Fig. 1. Skast. Ydre, set fra nordøst.
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SKAST KIRKE
TØNDER-HØJER-LØ HERREDER
K irken nævnes 1514 som viet S. Laurentius1. Cathedraticumafgiften var 4 sk. eng. og

på reformationstiden betaltes 2 sk. eng. i procuratio (sml. p. 1025). Kirken lå før
1452 under kantoren ved Ribe domkapitel2, en forbindelse der muligvis går tilbage til
1300-tallet, idet både kantor Esge og kantor Johannes Petri betænkte kirken i deres testa
menter, henholdsvis 1338 og 13943. Ved reformationen kom kirken under landsherren,
fra 1544 hertug Hans, der 1576—78 fik sin patronatsret anerkendt, ved hvilken lejlighed
sognet lagdes under Slesvig stift4. Efter hertug Hans’ død 1580 blev kirken gottorpsk,
indtil den 1713—21 kom under kongen. — I 17- og 1800-tallet var menighedens gamle
valgret endnu bevaret, 1786 hedder det, at amtmand og provst præsenterer, menigheden
vælger, og kongen konfirmerer. Kirken er nu selvejende. Sin kirkelige selvstændighed
mistede sognet 1912, idet Ballum-præsten fra da af tillige betjente Skast sogn, og fra 1921
har de to sogne haft fælles præst uden dog at være lagt sammen5.
I Danske Atlas8 anføres et sagn, hvorefter kirken tidligere skulde have heddet Mariæ
kirke, fordi den var indviet til jomfru Maria, eller fordi den 1409 var bygget af en vis
fru Marie. Ifølge en version af dette sagn skal kirken være opført af en fru Marie på en
herregård på Bovnsmark nordvest for Skast, fordi hun vilde vise fruen i Ballum, at hun
havde råd til at have en kirke selv7 (sml. Ballum p. 1402).
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Kirken ligger i byens nordøstre udkant og nordligt i det lille sogn. Kirke
gården, som måske aldrig er blevet udvidet, hegnes af bevoksede kampestensdiger, af hvilke de østre, nordre og vestre er meget høje og brede, med meget
store sten forneden i indersiden. Midt i vestdiget findes en lille trælåge, omtalt
16868, til præstegården, i øst og syd en ganglåge, sidstnævnte sted kombineret
med køreport, begge med smedejernsfløje mellem murede, hvidtede og pyramideafdækkede piller, der muligvis rummer levn af overdækkede indgange.
Angående en eventuel †træklokkestabel, se p. 1474.
Kirken består af apsis og kor fra senromansk-unggotisk tid, et samtidigt
planlagt, men senere fuldført skib, et tårn i vest og et våbenhus i syd, begge
formentlig fra tiden 1525—50. Orienteringen har lille afvigelse til syd.
Apsis og kor må henføres til o. 1225—50, skibet til en senere, måske endda
betydeligt senere tid (sml. vestgavl). Under apsis, kor og skibets østende (ca.
2,5 m) er der en hulkantet granitsokkel (p. 1132, fig. 43), under resten af skibet en
skråkantet; umiddelbart over soklen følgeret skifte granitkvadre (på skibets nord
side dog to). I øvrigt er apsis og kor fortrinsvis opført af rhinsk tuf, men afslut
tet med munkesten, der er hovedmaterialet udvendig i skibet, hvis indre er sat
af rå kamp; munkestenene i korets østgavl (hvor der også findes lidt tuf) må
ler 26—28 × 14—14,5 × 9—9,5 cm, i apsidens hvælving det samme, men en
kelte sten er 30 cm lange; i skibets vestgavl, hvor der findes adskillige sorte
kopper, er de tilsvarende mål 27—28 × 13,5—14 × 8,5—10 cm (10 skifter =
104—05 cm); forbandtet er mere eller mindre regelmæssigt munkeskifte, vest
for skibets syddør synes det dog snarest at være polsk, og fugen (i alt fald i
skibet) er glat og midtridset.
Apsiden er opdelt i tre blændingsfelter af 55—60 cm brede lisener, koret og
skibets østende har 75 cm brede endelisener, mens skibets vestligste fem meter
udgør een bred lisén, hvori dørene og det vestligste vindue sidder. På apsis og
kor forbindes lisenerne af trappefriser (munkesten, i koret dog også tuf), på
skibet er de ført helt til murkronen, men muren imellem dem afsluttes med et
bånd, dannet af fire, ganske svagt udkragede skifter, af hvilke det tredieøverste er et savskifte; dette bånd er nu udmuret og overpudset, således at man
kun lige aner savskiftet. Alle blændingsfelter har skrå sål, der på apsis, kor og
skib ligger henholdsvis 130, 50 og 105 cm over soklen. Murhøjden på kor og
skib er 398 og 410 cm. — Apsiden har i øst et lavt vindue, udvendig (70 cm
højt) med uregelmæssig rundbue, indvendig (73 cm) nu vandret afdækket,
men her har det muligvis også haft rundbue (sml. hvælv). Korets nordvindue
(udv. 110 cm højt, indv. 160) og skibets tre tilsvarende (udv. 90 cm høje, indv.
135) er bevarede ligesom skibets to døre, der dog begge er tilmurede, den nor
dre formentlig i gotisk tid, den søndre 1859 (sml. våbenhus); dørene, der som
nævnt sidder i de overmåde brede endelisener, har udvendig rundbuede halv-
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Fig. 2. Skast. Plan. 1:300. Detalje af korets spærfod. 1:30. Målt af El. M. 1955.

stens stik med prydskifte af løbere, indvendig vandret afdækning; i syddøren
ses endnu den retkantede lysning (190 × 102 cm) med karme og glat tympanon
af granit samt i vestsiden to gamle dørstabler. — Korets østgavl har til apsisloftet en fladbuet åbning (182 cm høj, 125 bred) og derover en lille, retkantet
glug, der kan være senere. Skibets vestre taggavl, der står velbevaret omend
noget forvitret bag tårnet, må indtil videre antages at være det ældste, kendte
eksempel på en blændingsudsmykning af Tørninglen-typen; det har to sav
skifter i fodlinien, fem slanke, halvanden sten brede højblændinger, hver kro
net af to savskifter, og lige gavllinier; blændingerne, der bærer spor af et tyndt
pudslag, har uregelmæssigt rundbuede halvstens stik af tilhuggede sten.
Indre. Apsisbuen er falset og spidsbuet, med 11 cm høje, omkringløbende
kragbånd, der er hulkantede forneden. Apsiden dækkes af en halvkuppel
hvælving af munkesten, formuret således at skifterne falder mod øst og syd,
henholdsvis nord. Denne hvælving kan være lidt yngre end muren, i hvert fald
har dens opførelse medført ændringer i det oprindelige tagværk og måske lige
ledes fremkaldt den vandrette afdækning over apsidens østvindue. — Triumf
muren er fjernet, antagelig 1724 (sml. tagværker). Både kor og skib har op
rindelig stået med trælofter, men bjælkerne er fornyet.
Senere tilføjelser og ændringer. Skibets vestgavl blev inden tårnets opførelse
forsynet med kamtakker, og det er sandsynligt, at korets og skibets sydvin
duer også er gotiske.
Både våbenhus og tårn virker meget sene, og renæssancetiden synes så småt
at have sat sit spor, bl.a. i skiftegangen, der såvel i våbenhuset som indven
dig i tårnet har tendens til krydsskifte, selv om det normale er munkeskiftet.
Våbenhuset, siden 1859 materialrum, er forskudt helt mod vest; gavlen har
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assymmetrisk anbragt dør, der er falset og fladrundbuet ligesom taggavlens
lysåbning, som flankeres af to korsblændinger under et savskifte. De usædvan
lig tykke mure har indvendig fladbuede spareblændinger og i hver flankemur
en lille glug. — Tårnet, hvis vestside er fuldstændig ændret 18599, da tårn
rummet omdannedes til våbenhus og forsynedes med vestportal, er kun på to
stokværk og med gavle i øst—vest. Tårnrummet har bred, rundbuet arkade til
skibet, spidse spareblændinger, et fladbuet, falset sydvindue og krydshvælv
med 16 cm brede, trekløverprofilerede ribber, af hvilke den nordvestre udgår
fra en profileret konsol; oversiden er kun lidt indskåret. Adgangen til det høje
2. stokværk er nu ad en stige, gennem en nyere, fladrundbuet dør i nord. Dette
stokværk har til hver af de frie sider to fladbuede spareblændinger; de østre i
syd og nord omslutter hver en fladbuet åbning (den søndre udvidet), men ellers
synes der ikke at have været lys- eller glamåbninger i etagen, og klokken har
antagelig også fra første færd været anbragt i tagrummet, som har to flad
buede glamhuller i hver gavl. Østgavlen, der forekommer gammel, er ganske
uden udsmykning.
Tagværkerne over apsis, kor og våbenhus er af eg og samtidige med de re
spektive mure; apsidens stikbjælker og spærstivere er ændret noget ved hvæl
vingens opførelse. Korets spærfag, der har eet par lange, skrå spærstivere (nu
suppleret med to hanebånd og korte spærstivere), hviler på en svær murrem,
hvis yderside er smukt afrundet (sml. detailtegning på fig. 2). Bjælkerne over
kor og skib er fra 1941, af kanadisk fyr; allerede 1724 var skibets bjælker og
dets tagværk blevet fornyet8. Tårnets tagværk er formentlig fra 1859, men
dets øverste bjælkelag og mange ankerbjælker er svært, genanvendt egetøm
mer, der måske kan stamme fra en fritstående træklokkestabel.
Tårnet står i blank mur, men dets dørparti er hvidtet som resten af kirken.
Tårnet og halvdelen af skibets nordside har skifertag (sidstnævnte sted lå der
vistnok spån 17248), våbenhuset tegl og resten bly; i kirken opbevares en gam
mel blyplade fra taget, der bærer indskriften B. Beyer Ao 1692 samt PHC.
Alle vinduer, også de oprindelige, har firkantede trækarme fra o. 183710. I
stolestaderne er der trægulve, andre steder sorte og gule fliser fra 18599 samt
gravsten. Bjælkelofterne står ubehandlede.
Solur 1778, af rødlig kalksten, med indskrift (reliefversaler): Hans Nielsen
?Beyer Holm. På våbenhusets gavl.
Vindfløj på tårnets vestgavl, med 1815 og ACB.
Glasmaleri (fig. 9), 1727, tremastet orlogs- eller kompagniskib fra o. 170011.
Skroget er sort med lidt gult og sejlene blå. Under skibet står med sort
frakturskrift: H: Andreas Beyer, in Scha(st), 1727; årstallet er gentaget på
skibets agterspejl, hvor der også står et ulæseligt navn. 15 × 13 cm, indsat i
apsidens nyere sydvindue.
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Fig. 3. Skast. Indre, set mod ost.
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INVENTAR
1948 gennemgik kirken en restaurering, hvorved størsteparten af inventaret
istandsattes snedkermæssigt, og gamle farver afdækkedes ved P. Kr. Andersen.
Alterbord, muret, vistnok af tegl, 127 cm langt, 118 bredt og 108 cm over
nuværende gulv, bagsiden 106 cm fra apsidens væg.
Alterbordsforside i »Ribestil«, med reliefskåret årstal 1619, sikkert fra samme
værksted som stolestaderne samt Hjerpsted alterbordsforside fra 1622 (p. 1391).
Storfeltet er af lisener med smalfyldinger inddelt i fire arkadefelter, hvori re
lieffer af dyder, fra nord: 1) kvinde med sammenlagte fingerspidser foran bry
stet, 2) Styrken (med søjle), 3) Troen (med kors) (fig. 7) og 4) Håbet (med
anker). I postamentfelterne symmetriske volutblade ganske som Hjerpsteds
og på de midterste fremspring »Anno 1619«; i frisefelterne englehoveder. Endnu
o. 1910 stod forsiden umalet; 1948 havde den et lag brun maling, der erstat
tedes af en nystaffering i overensstemmelse med altertavlen. Alterbordets sider
er beklædt med rødt fløjl.
Altertavle, gotisk, fra første halvdel af 1400’rne, med nyskåret krucifiks
gruppe i midtskabet; predellaen ændret i 1700’rne. Tavlen er en skabstavle
94*
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med to bevægelige fløje. Hvad midtskabets oprindelige figurer angår, hedder
det 18599: »Altertavlen forandres, idet
de i kunstnerisk henseende såre uskønne
og i deres betydning såre uklare træ
figurer borttages, og en træfigur forestil
lende Kristus på korset opsættes«. 1881
solgtes gamle figurer for 6 mrk.8, sik
kert midtskabets. De små, lavstammede
apostle, der er flade bagpå og af blødt
træ, står stift frontalt. De er nu opstillet
og forsynet med nye attributter (Johan
nes har bevaret sin kalk) efter de på
smalfelterne bevarede, ikke oprindelige
navne, foroven, fra nord: »S. Paulus,
S. Andreas, S. Iacob. Ma., S. Philipus,
S. Iohan(n)es, S. Thomas« (fig. 5), for
neden: »S. Iacob Mi., S. Simon, S. Iudas
Tadæus, S. Peter, S. Matthias, S. Bartholomeus«. — Rammeværket er sinket
sammen og har vanlig hulstav-rundstav
N. E. 1955
Fig. 4. Skast. Detalje af
profil samt skrå sålbænk forneden. De
korbuekrucifiks
(p. 1478).
høje, flade baldakiner har stavværksvinduer over en stejl kølbue med firpas og korsblomst; midtfeltets er fra 1948
ligesom den kronende korsblomstfrise, som er skåret efter bevarede stykker,
der ligger bag tavlen. I 1700’rne, muligvis før 1762—63, da alteret blev malet8,
er der i predellaens forside blevet skåret en fladoval laurbærkrans-ramme, idet
træet (eg) blot er skåret bort inden og uden for rammen, således at brædtet
nu knap er een cm tykt. Det 1859 nævnte krucifiks, der erstattede midtskabets
figurer, var kirkens triumfkrucifiks, og for at få plads til det, fjernedes korsblomstfrisen, og i stedet opsattes en lav trekantgavl. Begge dele måtte 1948
vige for en krucifiksgruppe, kopi efter Daler, skåret af bagermester P. Brodersen, Hjerpsted, der tillige udbedrede baldakiner og apostelfigurer.
Tavle og figurer står med en mørk 1700-tals staffering, sikkert fra 1762—638,
mørkeblå baggrunde, patineret guld på lister og korsblomster, guld, grønt og
hvidgråt på baldakiner, aposteldragterne forgyldte, røde og blå. Skriftfelterne
er sorte med forgyldte versaler og enkelte frakturbogstaver, under midtskabet:
Sic Deus dilexit etc. (»således elskede Gud verden«). Før 1948 stod baggrun
dene lysrøde med hvidkalkede figurer12; herunder lå hvid oliemaling, hvortil
hørte mørkeblå baggrunde med gråmarmorerede sider og inderst en grønblå
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Fig. 5. Skast. Apostle fra sengotisk altertavle (p. 1476).
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baggrund med brune sider. Af den middelalderlige staffering var kun lidt rødt
på en aposteldragt bevaret. På fløjenes bagsider ses ubetydelige malerirester
af de gotiske billeder og herover rester af to store figurer fra 1700-tallet, i
nord en mandsskikkelse med stort kors, formentlig Kristus, i syd vistnok en
kvindeskikkelse. På predellaen er fremdraget og opmalet brede, hvidgrå blad
ranker, og i det grønmalede ovalfelt er nymalet den indskrift, der før restau
reringen stod fordelt i smalfelterne: »Det første og det sidste, som Guds apostle
vidste, det var, at Jesus døde for arme syndres brøde«.
Maria med barnet, fra †sidealter, sengotisk, fra slutningen af 1400’rne. Den
95 cm høje Mariafigur, hvis krone har mistet bladtakkerne, holder det nøgne
barn (nu uden hænder, men med nyskåret overarm) i højre arm, mens venstre
(fornyede) hånd holdes udstrakt foran barnet. Håret falder i flade, delte, sti
liserede lokker ned foran skuldrene; klædebonnet er fyldigt, den synlige sko
spids. En nyere oliemaling dækker tre ældre lag, alle på kridtgrund: det yng
ste har mørk blågråt på kjortlen, grågrøn kappe med zinober foer og forgyldt
bræmme; forgyldt krone og hår. Herunder mønje på kjortel, kappe og foer og
dæmpet blåt på kronen; af den oprindelige staffering ses guld på poliment på
kappen, metal med grøn lazur på kronen samt måske guld på håret og
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rester af karnation. Indtil 1958 på konsol over vestdøren, fastgjort ved stor
nagle gennem brystet; for tiden til undersøgelse i Nationalmuseet.
Altersølv. Kalk (fig. 10) sammensat af dele fra tre forskellige tider. Ældst,
fra o. 1500, er den sekstungede fod, der har minuskelskrift på krydsskraveret
bund: »elemosina petri ugel« (»barmhjertighedsgave fra Peter Ugel«). Knop og
skaftled er fra o. 1600, men endnu med gammel forgyldning, knoppens »akantusblomster« har aldrig været forgyldt. Bægeret, fra 1851, har graveret, gotisk
skriveskrift: »Istandsat ved Gave til Skads Kirke 1851«. 21 cm høj. Disk 1851,
med indskrift som kalkens bæger og under bunden mesterstempel: Nielsen
(med skriveskrift i rektangel) for landsbyguldsmeden Jonathan Nielsen fra
Ballum13. Oblatæske 1737, oval, 3,8 cm høj, med graveret tovstav på stand
kanten og profileret låg, hvorpå graverede regence-ornamenter i ottekantet felt
om cirkel med skriveskrift: Peder Christiansen Beyerholm 1737. Under bun
den to lødighedsstempler: 11 i kvadrat. — 1514 havde kirken fire †kalke med
†patener og †skeer, en forgyldt †monstrans og to †sølvdåser 3.
Alterstager. 1) O. 1600, fodskålen bestående af profilled på hver side af hul
stav, skaft af baluster over cylinderled samt flad lyseskål; 24,5 cm høje. 2) O.
1675—1700, af messingblik, ottekantet fodplade med bukket rand, ret flad
fodskål med drevne barokblomster og tilsvarende lyseskål samt snoet skaft
med midtdelt, profileret knop, ligeledes med drevne blomster og blade; 49 cm
høje.
Messeklokke, sengotisk, glat og skriftløs; siden 1948 ophængt i træbom under
korloftet, i syd.
Alterskranke, moderne, retkantet.
Døbefont, romansk, af granit, arkadetype. Høj, cylinderformet kumme, 62
cm i tvm., med spinkel tovstav på yderkanten, med regelmæssige mellemrum
afbrudt af et affaset stykke, uden relation til arkadernes anbringelse. En bred
rundstav danner overgang til den mere rutineret huggede fod, der har rund
stav med hjørneknopper over rundstav, hulstav og platte. Nordvestligt i koret
(Mackeprang: Døbefonte p. 306, 310, 317).
Dåbsfad af tin, tidligst nævnt i regnskaberne 1763 el. 177514, glat, bortset
fra et par cirkler på kanten, 58 cm i tvm. På randens overside tre stempler i
cirkelrammer, en bladroset mellem to ens bomærker, hvis nedre halvdel (med
initialer) er bortslidt.
Korbuekrucifiks (fig. 4), sengotisk, fra slutningen af 1400’rne, svarende til
Brede (p. 1493). Den spinkle, velproportionerede figur, ca. 120 cm høj, hænger
i usymmetrisk strakte arme, hvis spændte muskler og scener er stærkt under
streget; lændeklædet er smalt og stramt foldet, med midtsnip og snip i højre
side. Benene spinkle, de velformede fødder krydsede. Af V.Thorlacius-Ussing15
tilskrevet »Mesteren for de lybske Triumfkrucifikser«. — 1948 fremdroges de
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Fig. 6—8. Skast. 6. Prædikestolsfelt 1585 (p. 1479).
7. Felt fra alterbordsforside 1619 (p. 1475). 8. Maleri på dør til skriftestol (p. 1481).
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nuværende farver, der er samtidige med altertavlens, blodplettet, elfenbensagtig karnation, brunt hår og skæg, forsølvet tornekrone og gyldent lænde
klæde. Det sekundære kors er sortgrønt, med nye firpas skåret af C. L. Brodersen, der også har tilsat manglende fingre på figuren. — Et cirkelfelt med
fire hjørneblade af en 1 ½ tomme planke fra det oprindelige kors er anvendt
under et af stolesæderne i nord.
Prædikestol med reliefskåret årstal og signatur »1585 I. S.«, sikkert Tønder
arbejde og fra samme værksted som den samtidige Bylderup-stol (Slogs hrd.).
Den er femfaget og har i hvert storfelt en kartouche med relief af: 1) S. Petrus,
2) S. Ioannes evangelist, 3) Salvator mundi (fig. 6), 4) S. Ioannes baptist og
5) S. Paulus; oven over Paulus står: Hans Absen16, Kresten Niesen [kirkevær
ger (?)], nedenunder snedkersignatur og årstal. I postamentfelterne englehove
der, i frisefelterne: »Verbum domini manet in aeternum«. Stolen hviler på en
jonisk søjle (med ny base), måske den øvre del af en af de to kannelerede søjle
stumper på høje postamenter, der endnu o. 1910 (gl. fot.) udgjorde stolens to
andre støtter, muligvis rester fra et †pulpitur. Et nyt opgangspanel har afløst
et ældre med rudefylding og kraftige profiler. Nu ingen himmel; allerede 168517,
da stol og himmel repareredes, var den sidstnævnte »næsten ganske skilt fra
hinanden«. — 1948 fremkaldtes de samme urene 1700-talsfarver som på alter
tavle og -bord, men med mere guld, både på frugtnedhæng, skrift og engle
vinger. Den oprindelige staffering herunder har i overensstemmelse med de
øvrige Tønder-arbejder kun været partiel, figurernes hudfarve nærmest sol
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brændt, dragterne sorte; kartouchernes indre kant gylden på volutter og sort
på rammen samt rødt mellem de tværgående listers tandsnit. O. 1910 i ski
bets nordøsthjørne, 1948 flyttet til sydøsthjørnet.
Stoleværk fra 1612, der i alt fald for nordsidens vedkommende synes bevaret
i sin gamle opsætning, hvori der indgår rester af ældre inventar. Fra 1612 er
bevaret 35 gavlplanker (heraf to i en korbænk og syv omkring orglet), adskil
lige døre samt i Tønder kirkemuseum *to gavlplanker med døre samt antage
lig 11 stykker to tommer tykke egeplanker af forskellig bredde og anvendt som
sæder i kvindestolene og korbænken. Stolesæderne hviler i nord på en muret
bænk med overliggende »strøer« (bjælker), i syd på 1 ½ tomme tykke plankestum
per hvoriblandt som nævnt en endeplade fra korbuekrucifikset, dele af selve
korset, samt to stykker med tovstav og cirkeludskæring, der røber en gotisk
gavlplanke (fra degnestol?). — Gavlplankerne, hvoraf to (en i korbænken, en
i nordbænken) bærer det reliefskårne årstal, er antagelig ved hovedreparationen
17248 nedskåret til knap 80 cm og afdækket med en rundliste; den oprindelige
højde har næppe været under 140 cm, og beskæringen har dels omfattet de
sikkert tresidede topstykker samt fodenden, der måske har indeholdt et frem
hævet felt (sml. Daler p. 1346 f.). Gavlenes smalle, reliefsmykkede frisefelt (un
der den yngre dækliste), der — ganske mod sædvane — også findes på inder
siden af mandsstolenes gavlplanker, har velskårne, morsomme motiver af ma
sker, ansigter, fabeldyr, bladværk etc. (fig. 11). — Sammen med gavlene blev
dørene beskåret, således at de nu har een fylding — mod tidligere antagelig
to — med omkringløbende fyldingsprofil; den ene dør i Tønder museum viser
inden for profilet aftryk af en rundbuet arkade omkring en pålagt, skjoldfor
met genstand, og mange døre har spor af bukkehornsbeslag. Tre »halverede«
døre er benyttet som østpanel i mandssiden, der i øvrigt har barokke døre;
rygplankerne her er antagelig fra 1700’rne, mens fruentimmerstolenes er fra
18599. Enkel, hvidmalet knagerække i syd.
Langs nordvæggen løber et enkelt, 127 cm højt fyldingspanel med to fyl
dinger og profiler som stoledørene fra 1612 og skrå sålbænk forneden. Det kan
konstateres, at kampestensmuren står bar og upudset under panelet, hvilket
rimeligvis betyder, at det har afløst en ældre tjældning eller et ældre panel her.
Såvel stole som panel står lyst egetræsådret, men herunder skimtes hvidt og
blåt. Begge stolerækker har sortmalede initialer på døre og numre på gavle.
Til skriftestol er indrettet rummet bag altertavlen, adskilt fra koret ved to
fvldingsdøre18; rammeværket er marmoreret, i fyldingerne malerier fra 1700’rne,
de øverste brogede, de nederste gråt i gråt; indskrifterne med sort fraktur på
hvidt. Mod nord, foroven: Emmaus, Kristus bryder brødet, stående ved bor
det, mens to disciple ser på; gennem to vinduer i baggrunden ses landskab og
tre gående personer: »Var ikke vort hierte brændende i os, der hand talede til
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Fig. 9. Skast. Glasmaleri 1727
(p. 1474).

N. E. 1955

Fig. 10. Skast. Alterkalk
(p. 1478).

N. E. 1955

os paa veyen«, etc. Luc. 24,32. Forneden: Natans straffetale til David (ordene,
der udgår fra Natans mund, er enten forskrevet eller forkert opmalet), i for
grunden søjle, i baggrunden vindue og draperi; »Paa Davids Synder stall(!) følge
Davids Bønn og Taarer, en ny stadig Aand og Naade. 2. Sam. 12. Psalm. 6
og 51«. Mod syd, foroven: Jesus græder over Jerusalem, ved hans fødder en
høne med kyllinger, i baggrunden byen under kraftige skyer; »Jerusalem Jeru
salem), hvor ofte vilde jeg forsamlet dine Børn, som en høne forsamler sine
kyllinger« etc. Matth. 23,37. Forneden: Vejen til frelse. I forgrunden siger Kristus: »wer frimodig, din troe haver frelst dig«, mens skriftbåndet fra den kors
fæstedes mund til præsten bærer ordene: »om nogen tørster, hand kom(m)e til
mig og drikke 1. Joh.«. Nederst: Jesus annammer syndere, Som føle syndens
morderpile, Og ey mod deres siele-vee, Kand finde trøst, hielp eller hvile« (fig. 8).
Indvendig på vægstykket bag alteret, mod syd, malet en cirkel med tal fra
1—32, sikkert til tælling af altergæster ved hjælp af en †viser. Brunmarmoreret.
†Degnestol, se stoleværk.
Lille kiste, »Anno 1777«, blåmalet, bl. a. beregnet til kridt; under degnens bænk.
†Pulpitur, se under prædikestol.
To salmenummertavler til kridtnumre, den ene med gennembrudt topstykke.
Tre p ræst er ækket avler, den første, der går til 1825, med fraktur, de to andre
med skriveskrift. På nr. 2 står øverst: »Denne Tavle er af C. Beier i Aas Skjenket
her til Schads Kirke 1858 paa den at optegne de efterfølgende Præsters Navne«.
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Malerier. 1) Opstandelsesmaleri, 1727, olie på træ, i enkel karnisramme, ca.
175 × ca. 100 cm. Dystre rødlige og brune farver. Nederst sort fraktur: »Gud
til Ære og Kircken til en Zierrath hafuer Andreas Hansen, I Aas, og sien hu
stru Ancke Beyers, ladet dette Shildery hensette deris Sal. Datter Karen Fed
ders datter Beyer, til en ihukommelse. Anno 1727«. På skibets nordvæg. 2)
»Passions Wisere«, ɔ: passionstavle, af fyr, fra o. 1750, olie på træ, med enkel
rundstavramme, 89 × 90 cm. Den korsfæstede omgivet af et skriftbånd med
religiøse indskrifter samt timetallene og herudenom 13 små cirkler med passionsscener. Foroven ses det øverste af to flankerende søjler, hvorpå Moses og
Johannes med lammet; i de nedre hjørner rocailler om religiøse vers. På mørke
blå bund fremtræder korset rødt, Kristus gråt i gråt, cirkelbillederne rødliggrå
og rokokoornamenterne mørkegrå-hvide. På korets sydvæg. 3) Kristus som
den gode hyrde, i Carl Bloch-stil; olie på lærred. På skibets sydvæg.
Relief. Lader de små børn komme til mig, skåret af P. L. Brodersen, Hjerpsted19; umalet træ. På korets nordvæg.
Klokke, sengotisk, skriftløs, 66 cm i tvm., med to spinkle tovstave om hal
sen og en enkelt profillinie på slagkanten; antagelig i oprindelig ophængning
(Uldall p. 134). — Messeklokke, se p. 1478.
GRAVMINDER

Mindetavle over faldne i krigen 1914—18, skåret af P. L. Brod
tårnrummets nordvæg.
Gravsten. 1) O. 1709 (?) med oprindelige og sekundære indskrifter, alle over
Skastgaards ejere20, der tillige har haft en åben begravelse i kirken. Anders
Andersen, birkeskriver til Balum ... og kirkeværge til Skadtz kirke, d. ?, og
hustru Mergret Ander..., d. 14. juni 1709, 63 år gl. Endvidere Peder Pedersen,
kirkeværge ..., d. 1778, og hustru ..sner Maria Beyers .., samt Peder An
dersen Beyer, fordum kirkeværge, d. 16. okt. [1722] 64 år gl., og hustru Gyde
Maria Beyers (i 36 års ægteskab 12 børn); hun var enke i 27 år og »haver seet
hendes børns børnebørn«, d. 2. nov. 1749, [81 år gl.]. Blå kalksten, 206 × 103
cm, med reliefversaler, den oprindelige indskrift i to linier langs randen afbrudt
af hjørnecirkler med evangelisttegn, de to sekundære i midtfeltet adskilt af
udslebet (?) felt. Dørtrin til vestindgangen, delvis skjult af muren.
2)
O. 1710. Chresten Madsen af Aas, d. 30. marts 1699, 70 år gl., og hustru
Karen Beir Holms, d. 21. sept.(?) 1710, samt (Karen Federsdater Beirs, d.
1 7 . . ) . Lysgrå kalksten, 197 × 130 cm, med reliefversaler i ottekantet felt, i
hvis øvre del ses to palmegrenbærende engle, hvorimellem krone, i den nedre
kranie over korslagte knogler. Hjørnecirkler med evangelisttegn omgivet af
spinkle blad- og vindrueranker. I tårnrummet.
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3) O. 1714. Søren Pedersen Beier Halm(!), d. 24. jan. 1714, 73 år gl., og
hustru Catrina Søren Beiers, d. 16. juni 1709, 59 år gl. Lysgrå kalksten, 179 ×
118 cm, med udstyr svarende til Skærbæk nr. 5 (p. 1257). I kirkegårdens sydøsthjørne.
4) O. 1738. Otto Dieteric Lutcken, 31 år præst ved denne kirke, f. 1677, d.
1738; herefter gravvers. Desuden <hustruen, Maria Løtckens af Skads, f. 1683,
d. 1766, 83 år gl.>. Lysrød, ølandsk kalksten, 172 × 136 cm, med reliefversaler
i stort, rektangulært skriftfelt, hvorover et rankeindrammet felt flankeret af
palmegrenbærende engle, stående over det akantusløvværk, der omgiver skrift
feltet. I tårnrummet, 1781 foran alteret20.
5) O. 1742. Christian Petersen, sognepræst for Skads menighed i 3 år, f. i
Emmerlef 28. maj 1715, d. 29. juli 1742. Rødlig, ølandsk kalksten, 209 × 143
cm, med udstyr som Løgum klosterkirke nr. 3 (p. 1126), dog med personaliaindskriften i særligt rektangelfelt øverst. I tårnrummet.
6)
O. 1751. Jomfru Metta Hansens af Syndergaard, [d. 175120]. Lysrød,
ølandsk kalksten, 199 × 135 cm, med reliefversaler i tre sammenhængende ova
ler over hinanden omgivet af akantusblade og afsluttet af krone; i de øvre
hjørner svævende engle med palmegren, i de nedre englehoveder. I skibets
midtgang.
7) Første halvdel af 1700’rne. Lysrød, ølandsk kalksten, 177 × 106 cm, med
udslidte reliefversaler i ovalt skriftfelt omgivet af akantusbladranker. Øverst
et bladfelt med en fremstilling af menneskehøsten svarende til Mjolden nr. 4
(p. 1456), nederst felt med religiøs indskrift; i hjørnerne engle. I tårnrummet.
8) O. 1760(?). Sgr. Christian Beyer af Aas, sognefoged over Nord Høyer
herred, d. 1760(?), 50 år gl., og hustru Engeborg Beyers, d. 1758. Brunlig,
ølandsk kalksten, 180 × 118 cm, med tre ovaler over hinanden, den øvre og
nedre flankeret af engle og med en fremstilling af henholdsvis Jakobs kamp
med engelen (1. Mosebog 32, 24. v.) og halvfigurer af det afdøde ægtepar
samt hovederne af deres otte børn, hvorunder citat fra Esaias 8, 18 v. I den
mellemste og største oval gravskriften med reliefversaler. Fra samme værksted
som flere Rømø-gravsten. Syd for kirken.
9) O. 1839. Jomfru Anne Maria Helena Beyer, f. i Aas 19. okt. 1816, d. 6.
jan. 1839, 22 år, 2 mdr. og 18 dage gl. Lysgrå kalksten, 70 × 48 cm, med for
dybet skriveskrift inden for konturlinie. Syd for kirken.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Skast præstearkiv: Ca 1—2. 1638—1906. Kirkeregnskaber for Skast. —
Cc 1—3.1738—1862. Kirkeinventarier fra Skast sogn. — Lø-Møgeltønder kirkevisitatorium:
1867—78. Kirkevisitatorialsager fra Skast sogn. — Tønder kirkevisitatorium: (aflev. fra
Kiel) 1862—78. Visitatorialsager fra Skast (1862—65) (og Tønder købstad og landsogn
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1874—78). — Nr. 672. Betr. die Kirche zu Schads de 1705—1845. — Nr. 673. Inventarium
der Kirche zu Schads de 1782. — Tønder provstearkiv: af pakken: sager vedr. Skads sogn
I, lægget 1649—1908. Sager ang. kirken og præstegården. — Kirkeregnskabsbøger 1860—
1873. — Se i øvrigt arkivalier for Tønder provsti i almindelighed p. 932. — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910, P. Kr. Andersen 1948 (istandsættelse 1947
af altertavle, -bord og maleri 1727, samt indberetn. om inventar) og Aage Sørensen 1958
(forundersøgelse af Mariafigur). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik
Moltke og Marie-Louise Jørgensen 1955.
Haupt II, 604 f. — J. Helms: Danske Tufstens-Kirker, I, 1894, p. 84. — Fr. Nicolaisen,
i Den nordslesvigske Kirke (under red. af H. Hejselbjerg Paulsen) II, 1948, p. 162 ff.
1 SJyAarb. 1941, p. 3. 2 Repertorium 7. sept. 1452. 3 Kr. Erslev: Testamenter nr.
36 og 70. — Det skal anføres, at en i Ældste danske Archivregistraturer V, 388 trykt regi
strant af et brev fra 1371 ikke vedrører kirken; sml. O. Nielsen: Sysselinddelingen i Dan
mark, 1867, p. 94. 4 Johan Hvidtfeldt, i SJyAarb. 1941, p. 54. 5 Fr. Nicolaisen
II, 166. 6 VII, 286. 7 Sønderjydsk Maanedsskr. 5. årg., 1928—29, p. 96. 8 Skast
præstearkiv: 1638—1906. Kirkergsk. 9 Tønder provstearkiv: af pk. sager vedr. Skads
sogn 1; 1649—1908 etc. 10 LA. Åbenrå. Tønder provstearkiv: 1798 1845. Visitatsprotokoller. 11 Direktør Knud Klem, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, oplyser:
»Efter skrogets tilsyneladende noget afrundede form og det jævnt opskydende, foroven
afsmalnende agterparti kunde det minde om en fløjte, men disse var i almindelighed ikke
armerede. Det er bemærkelsesværdigt, at det på fokkemast og stormast kun fører to rå
sejl, mens tre ellers på større søgående skibe var det almindeligste. Bovsprydets blindemast med blinderå, og blinderå ligeledes under sprydet, placerer det snarest før end efter
1700, uanset billedunderskriften«. 12 De kalkedes efter sigende hvert år. 13 Sigurd
Schoubye, i Arv og Eje, 1958, p. 95, jfr. samme, i Guld- og Sølvsmedemærker fra Tønder
og Tønderegnen, Tønder 1958, nr. 210. 14 Skast præstearkiv: 1738—1862. Kirkeinven
tarier etc. 15 V. Thorlacius-Ussing, i Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 114. 16 Jfr.
bygningsindskrift fra Skastgård over brødrene Hans og Knud Absen, der byggede gården
1606 (Trap p. 350). 17 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø
og Møgeltønder hrdr. m.fl. 1554—1700. 18 Ved restaureringen 1948 vendtes dørene,
således at malerierne kom til at sidde udvendig. 19 Ifølge kirkeværgen skåret af Bro
dersen som 17—18-årig, vistnok hans første billedskærerarbejde. 20 Danske Atlas VII,
286.

Fig. 11. Skast. Frise fra stolegavl 1612 (p. 1480).

N. E. 1955

