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 Kirken blev 1710 (med skøde af 1720) solgt til Fre-
derik Maltesen Sehested til Rydhave (1645-1726).8 
Forbindelsen til sognets hovedgård gik dog mere end 
100 år tilbage, idet skiftende ejere af Rydhave fra slut-
ningen af 1500-tallet også fungerede som kirkevær-
ger.9 1796 fik stiftsamtmand Niels Sehested (1756-
1821) tilladelse til at afhænde kirken, om end med for-
behold for kalds- og patronatsret.10 Selve bortsalget til 
sognemændene er dog antagelig først sket efter Niels 
Sehesteds død, tilsyneladende først 1825.11 
 1928 overgik kirken til selveje.12 Siden 2011 er kir-
ken sammen med Handbjerg, Mejrup og Ejsing (s. 
1942, 1773 og 2942) indgået i et fællespastorat.
 Anneksforhold. Kirken nævnes tidligst 1638 som an-
neks til Borbjerg Kirke (s. 1840),7 et forhold, der dog 
kan gå længere tilbage (jf. ovf.). Siden 1831 har kirken 
haft et anneksforhold til Handbjerg Kirke (s. 1942).

Sognenavnet er i en sammensat form (»Ryztheet«) 
allerede nævnt 1231 i Kong Valdemars Jordebog,1 li-
gesom det omtales 1349 i Ingerd Jensdatters (Kalv) 
gavebrev, da en gård i sognet (»Rythæ«) skænkedes 
til Mikaelskirken i Sahl i forbindelse med en sjæle-
messe (s. 2741).2 Selve kirken (»rythæ«)3 er i Ribe 
Oldemoder o. 1380 takseret til 4 skilling sølv, sva-
rende til middelansættelsen blandt herredets kirker.4 
1496 tog Axel Rosenkrantz til Stensballegård, Land-
ting og Rydhave på vegne af sin mor, Inger Gylden-
stierne, lavhævd på en gård, som havde været pantsat 
til Ryde Kirke, og hvis tilliggender blev drevet fra 
(Borbjerg) Holmgård. For forbindelsen til Borbjerg, 
se også nedenfor.5 1524-26 svarede Ryde 10 mark 
i landehjælp som en af herredets mindre formu -
en de kirker.6 Sognets ringe størrelse bekræftes også 
1638.7
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Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Anders C. Christensen 2018. – The church seen from the south.
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 Sognets firefløjede hovedgård, Rydhave (Slot), der 
arkivalsk er omtalt allerede i 1300-tallet,13 og som i 
sin kerne rummer bygningsdele og kalkmalerier fra 
senmiddelalderen og renæssancen, indeholder to rum, 
der i nyere tid betegnes og anvendes som kapel eller 
kirkesal. Det drejer sig dels om et hvælvet kælderrum 
i nordfløjen, hvilket 1962 indrettedes som kapel og 
andagtsrum, dels om et stort rum i vestfløjen, der be-
nyttes som kombineret kirke- og gymnastiksal.14 Den 
kirkelige brug har primært haft relation til Rydhaves 
funktion siden 1956 som ungdoms- eller efterskole, og 
der synes i øvrigt ikke påvist sikre skriftlige vidnesbyrd 
om, hvorvidt hovedgården allerede i middelalderen el-
ler tidlig moderne tid rummede egen kirke eller pri-
vatkapel. 

Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen 1947. Kgl.Bibl. – Aerial photograph of the church seen 
from the south west. 

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Hans August Bie 
1790. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019. – Cadastral 
map.
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Fig. 4. Luftfotografi af kirken set fra nordøst. Foto Lis Helles Olesen 2013. – Aerial photograph of the church seen from 
the north east. 

Kirken ligger i landsbyens sydøstlige udkant, på 
en skråning med svagt fald mod syd. Nord for 
kirken udgøres bebyggelsen af parcelhuse og 
mod vest af friskolen Margrethe Reedtz, opkaldt 
efter Malte Sehested til Rydhaves hustru, der 
i perioden 1661-93 var kirkens værge, og som 
1684 grundlagde byens første skole.15 Kirke-
pladsen grænser i øst og syd op til agerjord, men 
førhen var der frit udsyn i alle retninger på nær 
mod syd, hvor en trelænget †gård med tilhørende 
have, ‘Kirkebygaard’, var placeret tæt op ad diget 
(jf. fig. 3).16

 Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården har 
bevaret de gamle grænser mod syd og vest, hvori-

mod en nordudvidelse fandt sted 189517 og en 
østudvidelse 1995, idet kirkegårdens oprindelige 
østdige dog bevaredes. Dette består som hegnet 
mod syd og vest af gamle jorddiger med stensatte 
fronter i modsætning til det nyere norddige, der 
helt er stenklædt. Digerne dækkes flere steder af 
vedbend og mod syd af en naurhæk. På hegnets 
inderside mod vest er der endvidere et bredt læ-
bælte af træer og buske, der fortsætter i et smal-
lere forløb langs norddiget, hvor beplantningen 
hovedsagelig består af eg. I det 1995 erhvervede 
område er der indrettet en ‘mindelund’ hegnet af 
bøgehæk (landskabsarkitekt Birte Østerby, Her-
ning). 
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‘afværge kreaturerne at komme på kirkegården’, 
borte ved østindgangen, men blev atter opsat året 
efter.21 1811 manglede et drejekors i ‘porten’.22

 Kirkegårdens gangstier ønskedes 1863 belagt 
med sten og grus.12 1938 blev der gravet en 
brønd på kirkegården,12 der 1955 blev ‘reguleret’ 
og drænet i den nordlige del, hvor der stod vand 
i gravene.23 
 Bygninger på kirkegården. I kirkegårdens nord-
østhjørne er 1958 opført en grundmuret kapel- 
og redskabsbygning (arkitekterne Georg Fischer 
og Preben Hempel),24 der 1986 blev udvidet 
med en østlænge til maskiner og redskaber. Ved 
samme lejlighed blev der indrettet graverfacilite-
ter og toilet i den eksisterende bygnings østende. 
Huset har hvidskurede facader og er tegltækket, 
og i tilknytning til bygningen blev der 1991 etab-
leret en oplagsplads mod øst.12 †Bygninger. Et æl-
dre kapel, formentlig fra slutningen af 1800-tal-
let, var placeret nord for kirken (jf. fig. 63). Den 
røde murstensbygning med sadeltag var nord-syd 
orienteret og blev sløjfet tidligst ved opførelsen af 
det nuværende kapel.25

 Beplantning. Med inspiration fra de såkaldte 
sansehaver er der på en række ubenyttede grav-
parceller indrettet tematiske træ-, sten- og glas-
installationer (fig. 5). Arrangementerne, der er 
udført af graver Karsten Hansen, suppleres på 
kirkegården af forskellige og til dels eksotiske 
træsorter, herunder tulipantræer, abetræer, trold-
hassel og rød ahorn. I den nye sektion mod øst, 
der underopdeles af bøgehække, dominerer para-
disæbletræerne helt. Ifølge et ældre kort over kir-
kegården fra o. 1923 bestod beplantningen bl.a. af 
hvidgran, poppel, røn, birk og syren.26 1985 blev 
de levende hegn omkring kirkegården reduceret, 
bl.a. blev en beplantning syd for hovedindgangen 
bestående af rynket rose og hyld ryddet.
 Inden for kirkegårdens hovedindgang er siden 
1957 opstillet en granitsten med en indskrift i 
versaler: »Her er Guds hus/ her er himmelens 
port/ 1 Mos. 28.17.«.12 Stenen var før udvidelsen 
af kirkegården placeret i norddigets ældre forløb 
(jf. ovf.).17

 1590 blev ‘kirkediget’ omlagt, og yderligere ar-
bejder og vedligeholdelser omtales hyppigt efter-
følgende hvert år i perioden 1617-1653.18 1791 
havde kirkegården ‘ingen fred’ for kreaturerne, 
da stendiget var nedfaldent adskillige steder.19 
1808 græssede får på kirkegården, fordi det ‘højst 
brøstfældige’ dige ikke var istandsat.20 Det østre 
dige blev 1871 omsat i 1½ alens højde, og diger-
ne blev 1894 forsynet med pigtråd på egepæle.12

 Kirkegårdens murede og hvidkalkede hoved-
indgang i vest består af en kombineret køre- og 
gangport, der er dækket af et pulttag af tegl og 
med fald mod øst, idet vestfacaden krones af en 
falsgesims. Materialet er munkesten med anven-
delse af rå kamp enkelte steder i det nedre. Fod-
gængerlågen er rundbuet og den bredere køre-
port kurvehanksbuet, begge med fals til begge 
sider. Indgangene lukkes af ældre, sortmalede 
smedejernsfløje. Hovedindgangen synes at være 
opført 1610, hvor en indforskreven murermester 
‘opmurede kirkeporten og kirkestetterne’, kom-
plet med riste i alle tre stetter og tækket med tegl; 
kalken blev hentet i Daubjerg. De øvrige ind-
gange i syd og nord – og til den nye del – består 
af hvidmalede trætremmelåger ophængt i ditto 
stolper.
 †Indgange. Ældre, træbyggede indgange er om-
talt 1588, hvor der indkøbtes pæle til ‘port og stet-
ter’.18 Som nævnt ovenfor blev de ældre indgange 
i øst, vest og nord formentlig erstattet af grund-
murede porte 1610. Tidspunktet for sløjfningen 
af de murede †porte i øst og nord er dog ukendt, 
men 1700 var den ‘nørre stette ganske øde, østre 
stette af træ og ved magt’.21 Vedligehold af de mu-
rede indgange blev ofte udført i 1600-tallets før-
ste halvdel, f.eks. 1638, hvor nye tagsten på østre 
og nørre †stetter blev oplagt, og igen 1639, hvor 
der anvendtes 800 mursten indkøbt i ‘Wiig’ (dvs. 
Lemvig) samt tagsten, kalk og træ.18 1677 blev 
indkøbt fem styk 7-alen træ til en ny kirkeport, 
og 1680 anskaffedes stolper og lægter til kirkepor-
ten.18 Vestindgangen behøvede 1700 tagsten,21 og 
1931 blev indgangen tækket med falstagsten.12

 †Kirkeriste kendes fra 1610 (jf. ovf.), mens †dre-
jekors (og ristene) er nævnt 1656, hvor der ind-
købtes ‘tre korstræer ved kirkeristene’ samt jern 
til hvert kors.18 1767 var det ‘korstræ’, der skulle 

Fig. 5. Installation på kirkegården (s. 3108). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2019. – Installation in the churchyard.
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vandret byggeskel i form af en mindre tilbage-
trækning af murværket i halv højde (fig. 10).
 Endnu større sten, enkelte over 1 m i længden 
er anvendt som fundament under bygningens 
østlige del, dvs. koret og skibets østligste godt 2 
m. Denne del af kirken er tillige fremhævet med 
en profilsokkel med stejl skråkant, der er forsynet 
med et lille ekstra led i overgangen til den nedre 
del (s. 2606, fig. 9). Skråkanten, der er fraværende 
på det meste af korets nordside, optræder også 
under tårnets vestgavl, hvortil en del kan være 
flyttet fra netop korets nordside. Muligvis skal 
hele østenden med synligt fundament og pro-
filsokkel opfattes som en selvstændig byggefase, 
men eventuelle spor efter et byggestop er helt 
udslettet af sekundære murgennembrydninger i 
skibet, et vindue i syd og en †dør i nord (s. 3119).
 Døre og vinduer. De romanske døre er sædvanen 
tro placeret nær skibets vestende; den søndre fun-
gerer endnu som indgang til kirken, hvorimod 

BYGNING

Kirken består af romansk kor og skib, hvortil knyt-
ter sig et sengotisk tårn i vest. En mindre udbygning 
til prædikestolstrappen, på sydsiden i sammenstødet 
mellem kor og skib, er formentlig opført 1638, hvori-
mod våbenhuset ved skibets sydside ikke er ældre end 
1700-tallet. Våbenhuset har dog flere †forgængere. 
Kirken er orienteret omtrent solret.

Grundplanen, der er afsat med nogen skævhed, 
består af et omtrent kvadratisk kor, hvortil knyt-
ter sig et dobbelt så langt skib, hvis bagmure flug-
ter med facaderne på korets flankemure. 
 Materiale og teknik. Bygningen er opført af rå 
kamp med hjørnekæder af regulære kvadre. Stør-
relsen på de ubearbejdede marksten varierer mel-
lem håndstore sten og blokke à 50×50 cm, og i 
arbejdsgangen synes de største sten logisk nok at 
være anvendt i den nedre del af muren. På korets 
nordmur – men ikke på de øvrige mure – ses et 

Fig. 6. Ydre set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Exterior seen from the south.
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ningen til det østre. En romansk vinduesoverlig-
ger er tillige anvendt som fundament under sydsi-
dens udbygning mellem kor og skib (s. 3114).28 
 I det indre overdækkes kor og skib af flade træ-
lofter, hvis reparationer i nyere tid er hyppigt 
dokumenteret (s. 3116). Kirkens loft var 1855 
kalket, hvilket ønskedes fjernet dette år.29 De to 
bygningsdele er adskilt ved en bred og rundbuet 
korbue, der er udvidet i gotisk tid (jf. †kalkmale-
rier s. 3122 og syddør) med genanvendelse af de 
romanske kragsten. Disse er retkantede foroven 
og har affaset underkant (s. 2606, fig. 5).

den overfor liggende norddør er blændet i flugt 
med såvel facade som bagmur. Karmene i den 
søndre indgang, hvis åbning nu måler ca. 200×90 
cm, er formentlig omsat i gotisk tid og består nu 
– som bemærket af Uldall – af kilehugne kva-
dersten fra korbuen og dækkes af en retkantet 
monolitoverligger (fig. 11).27 Mod skibets indre 
har døren en øvre, sekundær og fladbuet afslut-
ning og en ligeledes sekundær udmuring af an-
slagsfalsen. 1871 ønskedes granitindfatningen om 
kirkens dør renset.12

 Tilmuringen af den 100 cm brede døråbning 
i nord, hvis karme er af hjørnehugne kvadre, sy-
nes at have fundet sted 1588, hvor kalk samt 100 
sten blev indkøbt til ‘at mure den nørre dør’.18 
Dørens øvre afslutning er helt forsvundet i senere 
omsætninger.
 Af kirkens oprindelige vinduer er nu kun ko-
rets øst- og nordåbninger bevaret, sidstnævnte 
dog blændet i flugt med bagmuren, hvilket er sket 
før 1550-1600, jf. de kalkmalede dekorationer 
på bagmuren (s. 3122). Østvinduets karmsten er 
uden sålbænk og strækker sig over to skifter, der 
dækkes af en rundbuet sten. Mål: (cm) 116×56 
udvendig, 158×132 indvendig, lysningen 80×30. 
På nordsiden danner den ovenfor omtalte tilbage-
trækning i korets murværk afsæt for det nu tilmu-
rede vindue, der fremstår som en udvendig niche 
med målene 103×58 cm. Heller ikke her er der 
særskilt sålbænksten, og vinduet svarer i opbyg-

Fig. 8. Plan 1:300. Målt af Vilhelmsen og Kristensen 1986, suppleret 
og tegnet af Anders C. Christensen 2019. Signaturforklaring s. 9. – 
Plan. Key on p. 9.

Fig. 7. Tværsnit 1:150. Målt af Jakob Kieffer-Olsen og 
Anders C. Christensen, tegnet af sidstnævnte 2019. – 
Cross-section.
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1900-tallet, hvor man bl.a. fornyede klokkestok-
værket og gavlene. Af de skriftlige overleveringer 
fremgår dog, at man til tårnets vedligehold altid 
har måttet afse betydelige ressourcer (jf. s. 3116). 
Dette til trods er tårnets to nedre stokværk beva-
ret i oprindelig form, og heraf ses, at tilbygnin-
gen er opført i forlængelse af – og bindig med 
– skibets flankemure, hvorved det brede tårn i 
grundplanen er rektangulært. Den synlige funde-
ring består af to store marksten under hjørnerne, 
hvorimod mindre sten er anvendt mod nord og 
syd. Byggematerialet er i de hyppigt omsatte fa-
cader overvejende munkesten, i bagmurene rå 

 Taggavle. Korets taggavl er mod loftet helt om-
muret med nye teglsten, og muligvis er også dele 
af den ydre beklædning omsat.22 Dette udførtes 
1949, hvor tillige gavlen mellem kor og skib blev 
nyopført (jf. s. 3119). Indtil 1914 var der ikke for-
bindelse mellem de to loftsrum, idet der dette 
år blev brudt et hul i gavlen.12 Skibets vestgavl 
er opført af rå kamp, men er omsat i forbindelse 
med tårnets opførelse (jf. ndf.).
 Senmiddelalderlige tilføjelser. Det sengotiske tårn 
ved skibets vestende er i tre stokværk og har gav-
le i nord og syd. Tårnet er i høj grad præget af en 
række gennemgribende istandsættelser udført i 

Fig. 9. Korets østgavl (s. 3110). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – East gable of the chancel.
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indre får lys fra vest gennem et rundbuet vindue 
med dobbelt, ydre fals og indvendig smig. Rum-
met overdækkes nu af et fladt bræddeloft, der blev 
fornyet 1891,12 men i hjørnerne er bevaret rester 
af et oprindeligt †hvælv i form af halvstensbre-
de ribbeudspring og den nedre del af sviklerne. 
†Hvælvet, der blev opført med forlæg i væggene, 
og som må formodes at have været færdiggjort, 
blev sløjfet på et ukendt tidspunkt før 1891. Et 
†skillerum mellem skib og tårnrum ønskedes 
opsat 1857,30 men blev nedtaget 1896. Her blev 
tårnrummet indrettet med stole, idet ønsket om 
etablering af en vestindgang ikke blev realiseret.12

kamp. På vestfacaden er murstenene suppleret 
af en skråkantsokkel flyttet ud fra den roman-
ske del af kirken, og på nord- og sydsiden består 
soklen af kvadre, der muligvis repræsenterer de 
genbrugte sten fra skibets hjørnekæder. Tårnets 
østmur er rejst over skibets vestgavl, hvor spid-
sen blev fornyet i røde munkesten, og hvor der 
i den nordre del er indmuret en aflastningsbue. 
Omtrent midt i gavlen forneden blev der mod 
skibets loft etableret en rundbuet dør med lige 
gennemløbende vanger.
 Tårnrummet åbner sig mod skibet ved en 
rundbuet arkade uden markerede vederlag, og det 

Fig. 10. Korets nordfacade (s. 3110). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –  North facade of 
the chancel. 
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nuværende form består dekorationen af seks høj-
blændinger, foroven afsluttet af tvillingerundbuer 
med aftrappet hængestav. Gavlene var oprindeligt 
kronet af †kamtakker (‘tindinger’), der første gang 
er nævnt 1639,18 men kammene er nu glatte. 
 Det enlige glamhul mod nord blev 1884 be-
skrevet som et ‘stort, rundbuet lydhul omgivet 
af fals’, mens åbningerne i syd og vest, hvor fa-
caderne var skalmuret talrige gange, havde ‘elip-
seform’(!) (vest) og var udformet som ‘to simp-
lere rundbuede lydhuller (syd, jf. fig. 15).27 På en 
ældre gengivelse af kirken fra 1867 ses det vestre 
glamhul dog at være rundbuet med fals (jf. fig. 62).
 Til markering af bygningens istandsættelser (jf. 
s. 3116) er der på tårnets facader gennem tiderne 
opsat jernankerforskud med årstal og initialer, der 
dog er omarrangeret flere gange (jf. f.eks. fig. 62). 
Ankrene viser nu »IS EBS/ 1759« (Jens Sehested, 
Elisabeth Birgitte Sehested) på sydsiden, »NS 
BSES/ 1812« (Niels Sehested, Birgitte Sophie 
Elisabeth Sehested) på vestsiden og »1931« på 
nordsiden. 
 Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. En min-
dre, muret udbygning med halvtag på kirkens 
sydside mellem kor og skib stammer fra 1638, 
hvor prædikestolen ifølge kirkens regnskaber blev 
flyttet til den ‘søndre side af briksdøren’, dvs. kor-
buen. Sidstnævntes senmiddelalderlige udvidelse 
(s. 3111) levnede ikke meget plads til stolens nye 
placering med tilhørende opgang, hvis forløb fra 
koret gennem triumfmuren derfor krævede yder-
ligere plads i form af den nyopførte udbygning. 
 Kirkens diminutive våbenhus ud for skibets syd-
dør kan tidligst være opført i 1700-tallet, men i 
den stående bygning synes materiale fra én eller 
flere af de nedrevne forgængere at være genan-
vendt (jf. ndf.). Murene, der hviler på en stensyld, 
er opført af røde munkesten og afsluttes på flan-
kemurene af en falsgesims, hvorimod gavlen er 
glat. Dørens kurvehanksbuede form er muligvis 
en rekonstruktion, idet døren på ældre fotos er 
retkantet (fig. 15). Det indre dækkes af et pudset 
tøndehvælv, formentlig af træ, der hviler på en 
kraftig, retkantet udkragning. 1844 ønskede man 
et vindue indsat ‘i det hul, som er over våben-
husets dør’.29 Et vindue ønskedes 1862 anbragt i 
våbenhuset.12 

 Hvorledes adgangsforholdene til de øvre etager 
oprindeligt var disponeret, kan ikke længere af-
klares, men opgangen til mellemstokværket sker 
nu via en trætrappe langs vestmuren og en lem 
i loftet. Etagen har ingen vinduer, og loftet be-
står af et støbt betondæk fra 1931, fornyet 1979, 
hvorover det genopførte klokkestokværk rejser 
sig. Lydhullerne er her rekonstrueret på baggrund 
af østfacadens, der var bevaret, og stokværket har 
derfor til alle sider dobbelte, rundbuede glamhul-
ler med ydre fals. Åbningerne flankeres på hver 
side af cirkelblændinger, og tagfodens gesims 
er fremhævet ved en udkragende tandsnitsfrise 
(oprindelig falsgesims) over savskifte. Gavlblæn-
dingerne er rekonstrueret med udgangspunkt 
i nordgavlens †dekoration, der i en summarisk 
omtale 1884 endnu havde ‘beholdt sit oprinde-
lige udseende nogenlunde’ (jf. fig. 14).27 I den 

Fig. 11. Skibets syddør (s. 3110). Foto Arnold Mikkel-
sen 2019. – South door of the nave. 
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fornyelse af huset, da en tømrer blev betalt for ‘et 
nyt våbenhus at hugge’; udgiftsposterne omfat-
tede bl.a. ‘to store 10 alens egetræer’, der blev 
skåret til stolper, yderligere to egestolper på fem 
alen, et halvt dusin løsholter, 300 mursten og 
350 tagsten samt kalk.18 1675 blev våbenhusets 
sugfjæle fornyet og taget omlagt med 400 nye 
tagsten,18 men 1700 var det på ‘tømmer, mur og 
tække ganske brøstfældig’.21 Dette blev der rådet 
bod på 1704, hvor en tømrer opsatte ‘to fag med 
15 stykker træ’.31 Våbenhuset ‘manglede’ 1791 et 
loft, og dertil var taget utæt,19 men 1851 blev der 
lagt loft (tøndehvælv?) og ‘stenbænken bortskaf-
fet’.29 

 †Våbenhuse. De ældst kendte vidnesbyrd om 
et våbenhus stammer fra kirkens regnskabsbog 
1586-87. Her oplyses, at to murermestre i 16 da-
ge anvendte ‘et antal’ mursten til gulvet og des-
uden tagsten til taget.18 Et nyt af bindingsværk 
synes at være opført 1613, idet der dette år blev 
betalt for ‘våbenhuset at bryde ned og stedet at 
gøre ryddeligt’, hvilket blev udført af ‘fire folk en 
dag’. Til det nye blev indkøbt tømmer, otte snes 
tagsten og 100 mursten samt kalk i Daubjerg. 
En murermester udførte arbejdet i samarbejde 
med tømreren, der ‘huggede og forfærdigede’ 
tilbygningen.18 Tagstenene blev ofte suppleret 
i løbet af 1600-årene,18 og 1655 skete atter en 

Fig. 12a-c. Opmålinger. 1:300. Målt af Vilhelmsen og Kristensen 1986. a. Længdesnit set mod nord. b. Tværsnit set 
mod vest. c. Plan. – Scale drawings. a. Longitudinal section looking north. b. Cross-section looking west. c. Plan. 
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afhentning af kalk i Daubjerg, blev udført af to 
murermestre i 17 dage; en murermester brugte 
endvidere en dag og 200 mursten på at ‘indmure’ 
kirken igen, og ved samme lejlighed blev tagvær-
ket repareret og 300 nye tagsten oplagt.18 1603 
blev der hentet kalk i Mønsted samt 240 tagsten 
til tårnet, men allerede fem år senere måtte 6.000 
mursten, 120 tagsten og to murankre indkøbes til 
tårnets reparation.18 Yderligere 200 tagtegl ind-
købtes 1614, og 1615-16 bogførtes igen udgifter 
til tårnet.18 Problemerne fortsatte, og 1627 var 
tårnets sydvestre hjørne så nedfaldent, at 4.000 
mursten måtte hentes på 35 vogne i Viborg, mens 
33 vogne hentede 11 læs kalk i Daubjerg. Yder-
mere blev to vogne sendt af sted til Ringkøbing 
efter 310 tagsten til tårn og våbenhus. Arbejderne 
blev udført af en murermester og hans folk, der 
blev transporteret fra Stadil Kirke på to vogne. 

 En †gravkrypt eller ‘grav i kirken’ under koret 
er første gang nævnt 1614, hvor en snedker for-
færdigede en luge, der tillige blev ‘nedmuret’.18 
Krypten blev 1704 suppleret eller udbygget med 
3.466 mursten, der blev ‘indmuret’ i ‘kirken un-
der koret’. Af stenene blev 1.500 indkøbt i Vi-
borg og de resterende i Aalborg.31 1884 eksiste-
rede endnu en lem hertil i skibets gulv,27 men 
lemmen blev formentlig sløjfet 1888, hvor der i 
midtgangen blev lagt et nyt gulv af gule mursten 
(s. 3119).12 Krypten, der var overdækket af et tøn-
dehvælv, blev genfundet ved gulvarbejder 1951, 
hvor arealet blev målt til 3×3 m, højden til 2 m.
 Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser. 
I forbindelse med reparationer eller fornyelse(?) 
af †klokkestolen 1596 (s. 3120) synes dele af tår-
nets murværk at have været nedtaget, muligvis 
omkring glamhullerne. Arbejdet, der omfattede 

Fig. 13. Ydre set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Exterior seen from the north.
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helt til taghøjde; også nordsidens kamtakker blev 
opmuret, ‘en part af ny’ og tagstenene suppleret. 
Til formålet blev anskaffet 300 mursten og Dau-
bjergkalk.18 1654-55 medgik atter ‘40 mursten til 
tindingen’, udført af en murermester i to dage.18 
Kortfattede indføringer i regnskabsbogen med-
deler endvidere om fortsatte udbedringer i løbet 
af 1600-tallets anden halvdel; 1661 med brug af 
800 mursten, 400 tagsten og kalk, og 1666-67 
anvendtes til ‘tårnets brøstfældighed’ 2.200 mur-
sten, 200 tagsten, 14 murankre og mere end ni 
læs kalk. Yderligere seks murankre måtte opsæt-
tes og 750 mursten indmures 1675, idet en del af 
muren var ‘nedfalden’.18 
 Fire dusin egeplanker til et nyt korloft og til et 
‘sprinkelværk’ (dvs. rækværk) i tårnet blev ind-
købt 1677, og 1679-80 anskaffedes yderligere 
egetræ til ‘loft og altergulv’ samt til ‘loftet over 
kirkegulvet’, vel skibets loft.18 

Aktiviteterne var foranlediget af kirkens værge 
Anne Lykke til Rydhave, der 1631 endvidere 
iværksatte støbningen af en ny kirkeklokke (s. 
3150) samt konstruktionen af en ny klokkestol, 
hvortil anvendtes tømmer afhentet i Viborg. Ved 
opsætningen af klokken måtte et glamhul gen-
nembrydes og efterfølgende genetableres.18 Nye 
tårnreparationer påbegyndtes 1639, hvortil der 
blev indkøbt 2.300 mursten i ‘Wiig’ (dvs. Lem-
vig), kalk fra Daubjerg og 240 tagsten, idet dele 
af sidstnævnte materiale dog blev anvendt på kir-
kegårdens indgange (jf. ovf.). Alle tårnets facader 
samt ‘tindingerne ved begge ender’ (dvs. kamtak-
kerne) blev udbedret, og i tårnet blev der tillige 
indlagt murankre samt ‘forskelligt tømmer og 
bjælker’.18 Murankrene blev suppleret 1648-49, 
hvor der blev indkøbt stangjern fra Holstebro, 
og hvor ‘formuldede sten’ desuden blev udhug-
get og erstattet på tårnets syd- og vestfacader 

Fig. 14. Ydre set fra nord. Ældre foto i NM. – Exterior seen from the north.
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skillige utætheder, der forårsagede nedsivning af 
vand ‘på muren, især i koret, så både alter og præ-
dikestol længe var våde.’19 Årene frem mod 1800 
var besværet af flere utætheder ved døren og over 
tårnet, hvis loft 1798 var ‘ganske forfaldent’; end-
videre blev der registreret revner på ‘begge sider’ 
af tårnet og på korets sydside.33 Tårnloftet blev 
fornyet 1801, men 1802 gik bemeldte revner ‘hel 
igennem’.33 1803-04 var tårnet ‘meget brøstfæl-
digt’,34 og 1805 blev der ligefrem advaret mod 
at komme tårnet nær i stormvejr.35 En ‘hoved-
reparation’ udført 1807 af Niels Sehested syntes 
ikke at have haft den store virkning og sigtede 
måske blot på at undgå den nedstyrtning, der 
året efter blev anset som ‘sandsynlig’. Revnerne 
på nord- og sydsiden gik nu ‘langs igennem’ og 
måtte ‘straks’ istandsættes, og desuden var korets 
og skibets blytage utætte flere steder.20 1810 blev 
reparationerne anset som værende ‘uopsættelige’, 

 Ved kirkesynet 1700 var kirkens tilstand ‘me-
get ringe’, idet kirkens mure overalt trængte til 
udbedringer; tårnets syd- og vestmur var ‘ganske 
brøstfældige fra øverst til nederst’, og på nordsi-
den var muren ‘tvende steder revnet’ og dele af 
den skredet ud.21 Billedet havde ændret sig 1766, 
idet kirken ‘få år’ forinden var blevet ‘fuldkom-
men renoveret’ af ejeren, Jens Sehested til Ryd-
have.32 Årstallet for istandsættelsen er 1759-60, jf. 
tårnets murankre (s. 3114) samt altertavlens ind-
skrift (s. 3131). 1767 var tårnet dog atter et pro-
blem, da det ‘regnede meget ned’ her til skade for 
‘tømmer og mur’, hvilket blev gentaget året efter, 
hvor også koret tog vand ind.21 1771 blev der til 
stadighed klaget over utæthederne, denne gang 
også ‘midt i kirken’. Endvidere var der revner i 
tårnmurene mod nord, syd og vest, men en repa-
ration udført 1772 efterlod kirken uden mangler 
ude som inde.21 1792 var der imidlertid atter ad-

Fig. 15. Ydre set fra syd. Ældre foto i Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – Exterior seen from the south.
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dige vægflader, omlægning af gulvene, nyt var-
meanlæg samt renovering af jernvinduerne. Lof-
tets isolering blev endvidere omlagt og en fuld-
dækkende bro etableret, ligesom tårnrummets 
bjælkelag og bræddegulv blev udskiftet. På korets 
nordside blev blytaget omstøbt, og desuden blev 
utætheder over korets og skibets sydsider udbed-
ret. Over våbenhuset blev tagdækningen renove-
ret, herunder omlægning af vingeteglene og op-
sætning af nye vindskeder. På tårnets kamme blev 
zinkbeklædningen erstattet af bly. 
 Gulve. Skibets og tårnrummets gulve fra 1987 
består af kantlagte, gule teglsten i løberforbandt 
(‘blødstrøgne’ fra Vindø Teglværk).37 I koret fla-
delagte af samme type, og i våbenhuset mønster-
lagte to og to, alt formentlig fra 1951.
 †Gulve. 1586-87 anvendtes mursten til kir-
kegulvet, og 1677 indkøbtes egetræ til ‘alter-
gulvet’.18 Gulvet var 1791 jævnt og belagt med 
mursten.19 1843 var våbenhusets gulv brolagt 
med ‘små runde kampesten’, der ønskedes erstat-
tet af ‘velbrændte mursten på kant’.29 Korgulvet 
ønskedes 1869 repareret og atter 1877 fornyet og 
omlagt.12 1888 blev der anvendt 800 gule tegl-
sten i midtgangen, og 1908 udlagdes der under 
stolene et cementlag hvorover brædder.12 I ski-
bets midtgang var der før 1987 sort/hvide ce-
mentfliser i diagonalmønster hvorpå kokostæppe 
grundet flisernes dårlige tilstand. Fliserne var 
sandsynligvis – som i en række andre kirker – fra 
tiden o. 1900. Under stolene og under orglet lå 
fernisbehandlede trægulve.
 †Døre. En nu blændet dør østligst i skibets 
nordmur blev etableret o. 1760 som opgang til et 
†herskabspulpitur (s. 3146). Dette blev atter ned-
taget 1890, hvor pulpituret erstattedes af en kak-
kelovn, og døren blev blændet med små teglsten. 
 Vinduer. Vinduerne på sydsiden af skibet – og 
formentlig også korets sydvindue – stammer i sin 
nuværende form nok fra 1857, hvor de to vin-
duer ønskedes ‘flyttet pga. lysmangel, nye anskaf-
fes, ikke under 2½ alen høje og 1½ alen brede’.30 
Mellem de nuværende ses på skibets sydside da 
også endnu spor af en ældre, blændet †åbning. 
Vinduet bag alteret var 1865 ‘ikke buet’, og øn-
skedes dette år ‘omgjort og forstørret’.12 1868 
ønskedes tårnets vestvindue ombygget, så det fik 

idet kirken var den ‘dårligst vedligeholdte i hele 
herredet’. Året efter blev det meddelt, at kirken 
var ‘istandsat forrige år, nu fri for dryp’,20 og at 
den var ‘meget godt istandsat’,23 men 1819 var 
kirken atter under ‘hovedreparation’.36 Muligvis 
blev korets nordøsthjørne i disse år omsat med 
små teglsten. 
 Tårnets loft ønskedes 1868 fornyet og skibets 
loft efterset og repareret.12 1875 blev et ‘loftsvæ-
relse’ malet.12 1888 blev fire fag af loftets vestende 
omlagt og året efter tre fag af korets loft.12 1894 
blev korets bjælkeender i søndre side repareret 
og blytaget omlagt her.12 Et ekstra lag loftsbræd-
der blev 1895 lagt på det allerede eksisterende.12 
I årene o. 1905 foretoges reparationer af alle tage 
samt loftsbjælkerne, der blev spartlet og forsynet 
med hulkelslister.12

 Istandsættelsen 1930-31 koncentreredes om 
tårnet, hvis overdel blev genopbygget fra klok-
kestokværket og op. Som udgangspunkt blev et 
jernbjælkelag og betondæk over den bevarede 
underdel udlagt og den øvre del herefter opmu-
ret i den ‘gamle skikkelse’. Det nye sadeltag blev 
– som våbenhusets – belagt med falstagsten, og 
desuden blev syd- og vestfacaderne skalmuret til 
en højde af ca. 4 m over terræn.12 En jernbjælke 
i skibets vestgavl stammer også herfra. 
 Under en istandsættelse 1949-50 (arkitekterne E. 
& F. Draiby og S. Fritz, Aarhus; inventaret istand-
sattes 1950-1952, s. 3125) blev bl.a. kirkens vægge 
afrenset og kalket, hvorved en række kalkmalede 
udsmykninger blotlagdes (s. 3122). Endvidere 
blev lofternes bjælker og brædder over kor og 
skib udskiftet sammen med dele af kirkens spær, 
ligesom gavlene over korets og skibets østender 
blev ombygget og blytagene omstøbt (jf. s. 3120).
 Ved istandsættelsen 1957 (arkitekterne Georg 
Fischer og Preben Hempel) fik kirken nyt var-
meanlæg, gulvene blev renoveret og dræn etable-
ret omkring kirken. 
 Ved en istandsættelse 1979, der blev foranledi-
get af anskaffelsen af kirkens klokkespil, støbtes 
nye betonbjælker samt -dæk i tårnets mellem- og 
klokkestokværk. 
 Istandsættelsen 1986-87 (arkitektfirmaet Vil-
helmsen & Kristensen, Aarhus) omfattede for-
uden dele af inventaret (s.3125) kirkens indven-
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 Klokkestolen, af fyr, er fra ombygningen 1931 
og bærer to klokker, mens klokkespillet fra 1979 
er ophængt i en galvaniseret stålstol. 1699 blev 
klokkens ‘egeaksel’ udbedret af en smed og to ar-
bejdsmænd.31

 Dendrokronologiske undersøgelser. Fra kirkens tag-
værker er 2017 udtaget fem boreprøver, der alle 
er daterede. Korets fire prøver viser fældnings-
tidspunkter o. 1400, mens skibets ene prøve viser 
et fældningstidspunkt o. 1250.38

 Tagbeklædning. Kor og skib dækkes af blytage, 
mens tårn og våbenhus er teglhængte. Korets 
nordside er ifølge plader med indskrift senest 
omlagt 1987, »Stoffregen/ Struer/ 1987«, sydsi-
den 1975, »Brdr. Vestergaard/ 1975/ Hvidbjerg/ 
Thy«. Skibets beklædning er på begge sider fra 
1967, »Stoffregen/ Struer/ 1967«. Ældre plader 
med indskrift opbevaret på skibets loft vidner 
om tidligere reparationer: »CB/ 17/ 86« samt en 

samme form, størrelse og materiale som kirkens 
andre vinduer.12 Korets og skibets vinduer har 
sprossede, hvidmalede jernrammer, tårnvinduet 
en træramme. 1628 gjorde en glarmester et nyt 
vindue i koret af ‘hans eget bly og træ’, og 1635 
blev to nye ruder i tårnet samt en enkelt i koret 
indsat.18 Tårnets ‘seks lyshuller’ ønskedes 1881 
forsynet med lemme.12 Glamhullerne afdækkes 
nu af trådnet, men fik nye luger 1986, hvor de 
erstattede ældre luger fra 1933.12 
 Tagværker. Korets egetagværk består af seks 
spærfag med et hanebånd og korte stivere. En 
formodentlig nyere nummerering består af ud-
stemmede romertal fra vest mod øst. Skibets 
fyrretagværk består af ni spærfag med to hane-
bånd og korte stivere. Flere af hanebåndene samt 
et enkelt spær er dog af eg. Tårnets fyrretræstag-
værk fra 1931 består af ni spærfag med to hane-
bånd. Våbenhusets tagværk er utilgængeligt. 

Fig. 16. Ydre set fra sydøst. Ældre foto i NM. – Exterior seen from the south east. 
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jernbeton (indblæsning gennem loftsriste og re-
turluft gennem kanaler indbygget i skibets væg-
paneler). En †kakkelovn blev 1890 opstillet i ski-
bets nordøsthjørne og en skorsten langs gavlen 
opført. Kakkelovnen blev o. 1930 sløjfet til fordel 
for en †kalorifer, da ovnen dette år var ‘ubrugelig’, 
og et nyt varmeværk ønskedes anskaffet.12 
 Elektricitet. Kirken og byen fik 1923 indlagt 
elektricitet.40

 Fortov. Bygningen omgives af en markstens-
belægning, der er partielt omlagt 1987. Muligvis 
er der i det eksisterende materiale rester af den 
‘brolægning’ af en alens bredde, der med ‘godt 
fald udefter’ blev etableret 1892.12 Belægningen 
af chaussésten foran kirkens indgang er fra 1986, 
hvor den afløste en ældre belægning af brosten og 
beton, muligvis fra o. 1950.

mindre plade med årstallet 1949 (fig. 17). Tårnets 
og våbenhusets tegltage er fra henholdsvis 1987 
og 1983, hvor beklædninger af falstagsten oplagt 
1931 blev nedtaget. 
 †Tagbeklædningerne er første gang nævnt 1591, 
hvor der blev lagt bly på kirken, og atter 1600, 
hvor tårnets tag blev suppleret med 24 tagtegl.18 
Omlægninger af blytagene blev igen foretaget 
over seks dage i 1608, hvor der blev indkøbt bly i 
Ringkøbing, og atter 1610, hvor et skippund blev 
oplagt.18 1635 udførtes en større reparation, idet 
15 skippund bly blev indkøbt i Holstebro og op-
lagt ‘adskillige’ steder, og 1638 blev der indkøbt 
120 tagsten til tårnet.18 En storm ramte kirken 
1649, hvilket afstedkom reparationer af kirkens 
tage. Tagstenene blev indkøbt i Lemvig, mens 
to blytækkere fra Borbjerg blev indkaldt.18 En 
større omlægning af skibets tagbeklædning blev 
udført 1654-55, hvor der først blev oplagt bly på 
nordsiden og herefter af Niels ‘blymester’ på ‘den 
ganske sønder side af kirken’ på nær seks baner. 
To skippund nyt bly blev indkøbt og i alt 25 skip-
pund omsmeltet og oplagt, idet udgifterne des-
uden omfattede ‘plidsarbejde’ (dvs. pligtsarbejde) 
samt vognleje og brænde til blysmeltning. Også 
100 tagsten til tårn og stetter blev forbrugt.18 En 
uspecificeret mængde bly samt blybrædder blev 
indkøbt 1677, hvor Søren ‘blymester’ omstøbte 
korets tag.18 1699 udbedrede (samme?) Søren 
‘blytækker’ og en ‘pligtskarl’ 11 opgange bly over 
14 dage.31 1931 blev våbenhuset belagt med 
falstagsten.12

 Tårnets glatte gavlkamme var i perioden 1935-
87 beklædt med zinkplader, men er nu blytæk-
kede.39

 Farveholdning. Bygningens mure er hvidkalke-
de ude og inde, hvor loftet er malet i grågrønne 
nuancer. Kirkens loft var 1874 ‘stygt og mørkt’, 
hvorfor en ‘smuk og lys’ oliemaling blev fore-
trukket.12 Hele loftet blev 1889 malet med per-
lefarve, året efter tillige tårnets nye bjælkelag og 
brædder.12

 Opvarmning. Kirken opvarmes af et elvarmean-
læg med rør- og planovne fra 1986 (Dansk Kirke 
Varme, Viby J.). Det erstattede et oliefyret †luft-
varmeanlæg fra 1957, der var placeret i et muret 
kammer vestligst på korloftet på et underlag af 

Fig. 17. Plader fra blytag med initialer og årstal, 1786 
og 1949 (s. 3121). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Pla-
tes from lead roof with initials and year.
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fortabte sjæle drives mod Helvedesilden i form af 
høje ildtunger. Samtidigt med dette er maleriet 
vestligt på skibets nordvæg, der viser en fragmente-
ret fremstilling af Syndefaldet. Omkring Kundska-
bens Træ, om hvis stamme slangen snor sig, står 
Adam til venstre og Eva til højre; fra trækronens 
frodige løv plukker Eva æblet. Maleriet er udført 
i rødbrunt og lysokker på et ujævnt pudslag, der 
delvist er lagt på et ældre pudslag. 
 †Kalkmalerier. Ved førnævnte istandsættelse blev 
der som nævnt påtruffet en række fragmente-
rede malerier, der alle blev dækket over igen. 1) 

KALKMALERIER

Som følge af kirkens restaurering 1949 (jf. s. 
3119) med afbankning af væggenes kalkpuds 
blev der afdækket en række kalkmalede udsmyk-
ninger, hvoraf to på henholdsvis korets og ski-
bets nordvægge endnu er synlige.41 Malerierne 
blev restaureret 1953 af Mogens Larsen.37 1) (Fig. 
18-19), o. 1550-1600. På korets nordvæg, omtrent 
midt på murens øvre del er rester af en Dom-
medagsfremstilling. Øverst til venstre en basunblæ-
sende engel omgivet af skyer, hvorunder en skare 

Fig. 18. Kalkmaleri, o. 1550-1600, på korets nordvæg (s. 3122). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1550-1600, on north wall of chancel.



3123RYDE KIRKE

under væggens overkant ‘en rødbrun bueslags-
bort’.37 Korbuens frise svarer muligvis til en lig-
nende †udsmykning over korbuen i Ejsing Kirke, 
jf. s. 2996. 4) (Fig. 64-65), o. 1550-1600. Som del 
af et større billedprogram omfattende de endnu 
eksisterende malerier i koret og skibet fremkom 
endvidere en række udsmykninger i kirken. På 
korets nord- og sydvægge samt i korbuevangerne og på 
prædikestolsopgangens nordre væg42 var søjlebårne 
draperiudsmykninger udført i gul- og lysokker med 
rødbrune og sorte konturer og skygger; draperi-
erne var i korbuevangerne kronet af vingede eng-
lehoveder. Desuden var der på skibets sydvæg over 
døren fragmenter af en ranke med drueklase.

O. 1450-1500(?) blev på triumfvæggen malet en 
‘rødbrun, primitiv bladtegning’ eller rankeværk, 
hvoraf blot fragmenter er konstateret. 2) O. 1500, 
i tårnrummet, på de tilbageværende nederste led 
af ribberne fandtes grå og røde sparrer, formentlig 
en murermesterudmaling fra tårnets opførelse. Til 
disse udmalinger hørte muligvis også to cirkulære 
udsmykninger på tårnarkadens vanger, i nord i form 
af en mindre roset med geometrisk mønster i gråt 
og sort, i syd en større roset ligeledes med geo-
metrisk mønster. 3) O. 1500(?). Over det ovenfor 
nævnte rankeværk konstateredes på triumfvæggen, 
langs korbuens runding en frise bestående af ‘høje, 
slanke trekanter i gråt og rødbrunt’, og desuden 

Fig. 19. Kalkmaleri, o. 1550-1600, på skibets nordvæg (s. 3122). Foto Arnold Mik-
kelsen 2018. – Wall painting, c. 1550-1600, on north wall of chancel.



3124 GINDING HERRED

feret. En større renovering af kirkens inventar i roko-
kostil gennemførtes 1760 af kirkeejeren, Jens Sehested, 
og hans hustru, Elisabeth Birgitte Sehested. Fornyelsen 
omfattede som anført på altertavlen ikke blot denne, 
men også andre siden forsvundne inventargenstande, 
bl.a. lukkede stole og en skriftestol som nævnt ne-
denfor. Otte bibelske malerier, der i dag er placeret 
på panelværket ved altertavlen samt på stolestaderne, 
er antagelig reminiscenser herfra (jf. s. 3142 og  3145). 
Kirkens klokke nr. 1 kan muligvis også hidrøre fra det-
te tidspunkt. Den ældre kalk (nr. 1) og klokke (nr. 1) 
kan antagelig hidrøre fra samme tidsrum.
 Hovedparten af kirkens inventar er imidlertid an-
skaffet efter 1850. Fra o. 1858 hidrører det enkle dåbs-
fad nr. 1, mens kirkens tidligere altermaleri, en kopi 
efter Carl Bloch, blev opsat o. 1880, men atter nedtaget 
1932. Oblatæske nr. 1 er erhvervet 1890. Blandt date-
rede inventargenstande fra 1900-tallet skal nævnes sto-
lestader (1909), salmenummertavler (1911), lysekrone 
nr. 1-2 (1923, 1946), dåbskande og kalk nr. 2 (1933-
34), kirkeskib (1950), dåbsfad nr. 2 (1953), oblatæske 
nr. 2 (1958), pengebøsser (1961), klokke nr. 2 og klok-
kespil (1979), præsterækketavle (1981) og alterskranke 
(1987). Orglet er fra 2002. Senest har kirken erhvervet 

INVENTAR

Oversigt. Kirkens ældste inventargenstand er den ro-
manske døbefont, der med sin liljedekoration bl.a. er 
beslægtet med eksempler i Sahl og Rønbjerg. Fra en 
senmiddelalderlig altertavle (†altertavle nr. 1) stammer 
antagelig fem delvist beskadigede figurer, o. 1525, med 
gengivelser af Jomfru Maria, Skt. Kristoffer, antagelig 
Skt. Laurentius, en uidentificeret bispehelgen og en 
engel. 
 Fra efterreformatorisk tid hidrører prædikestolen fra 
1602, der oprindeligt var opsat på sydvæggen, men si-
den, 1638, blev flyttet til hjørnet ved triumfvæggens 
sydside. Muligvis i samme forbindelse blev de oprin-
deligt fire fag reduceret til tre. *Alterbordsforsiden var 
ifølge kirkeregnskaberne anskaffet 1629, men blev i 
forbindelse med kirkens restaurering 1950-52 erstattet 
af en ny kopi, mens originalen deponeredes på Na-
tionalmuseet. Fra 1600-tallet skal endvidere nævnes et 
eksemplar af Christian IV’s Bibel fra 1632-33, der dog 
først er kommet til kirken 2010; endvidere disken fra 
1641, en donation fra Anne Lykke, enke efter Claus 
Maltesen Sehested til Rydhave. Kirkens alterstager er 
ligeledes fra o. 1650. 1682 blev prædikestolen nystaf-

Fig. 20. Interiør mod øst. Foto Hans Kjær før 1909. – Interior towards the east. 
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ker.32 De følgende år var skudsmålet fortsat positivt, 
da både inventar og ornamenter fandtes i ‘god stand’. 
Dette gjaldt dog ikke messeskjorten, ‘som af mus var 
så ilde medhandlet, at den (…) var ubrugelig.’ 1773 
blev kirken atter istandsat.21 1792 klagedes dog over, 
at kirken og navnlig alter og prædikestol ‘længe var 
våde’ på grund af det utætte tag.19 Det har næppe hel-
ler været gavnligt for inventarets tilstand, at kirkedøren 
1793 havde stået åben, så der om vinteren var føget 
meget sne ind i rummet.44 Blandt væsentlige indgreb 
i indretningen skal i forbindelse med korgulvets for-
nyelse 1862 nævnes fremrykningen af alterbordet og 
en hævning af dette og dermed af altertavlen. Fra dette 
år stammer også en inventarliste.45 En beskrivelse af 
kirken fra 1871 nævner i alt 17 bibelske malerier, der 
på daværende tidspunkt var placeret på to døre ved 
siden af alteret (jf. s. 3145), i præstens stol bag alteret 
(s. 3142), på Rydhaves herskabsstol (†herskabspulpitur 
nr. 3) og over indgangen til tårnet (på et †pulpitur?).46 
Ved installering af en kakkelovn 1890 i skibets nord-
østhjørne fjernedes den førnævnte stol. Dele herfra 
kan dog være indgået i det førnævnte panelværk. I 
forbindelse med tårnets ombygning 1931 blev orglet 
(†orgel) opsat her.

et maleri af Helle Bang, »Gabriel« (1997), ophængt 
2008.
 Farvesætning og istandsættelser. Kirkens ældre inventar 
fremtræder farvemæssigt som resultat af en istandsæt-
telse 1986-87, idet farverne på det historiske inventar 
(alterbord, altertavle, prædikestol, stolestader og panel-
værk ved altertavlen fra †herskabspulpitur nr. 3) alle-
rede blev fastlagt 1950-52 efter oprindelige spor fra 
1760.43 
 Kirkens ældste regnskaber er bevaret fra tidsrummet 
1588-1682, idet det tidligste inventarium er dateret 
1654-55.18 Inden for dette tidsrum anskaffedes, ud 
over prædikestolen, også en ny altertavle (nr. 2, 1595), 
der istandsattes 1680 på bekostning af Frederik Se-
hested, som to år senere også lod prædikestolen ny-
male. En statusberetning 1700 betegnede dog kirkens 
tilstand som ‘meget ringe’ på grund af dens beskedne 
indkomst og store gæld, om end kirkens ornamen-
ter var ‘sirlige’. 1766 blev kirken ‘for få år siden’, dvs. 
1760, fuldkomment renoveret af kirkeejeren, Jens Se-
hested til Rydhave, og som nævnt udstyret med en ny 
altertavle, hvortil kom skriftestol, font (fontelåg eller 
fontelukkelse(?)) og lukkede stole, alt smukt malet, dels 
med hvidt og forgyldte lister, dels med bibelske styk-

Fig. 21.  Indre mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior towards the east. 
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nøgne fødder. Judas er særligt fremhævet i for-
grunden tv. med sin pengepose. Bordet er dæk-
ket med et stort bæger, et fad med påskelammet 
og runde brød. Endvidere ses mindre glas, kander 
og knive. På gulvet er opstillet en kande og en 
rund lågbeholder. I hjørnerne af panelet er vist 
de fire evangelister med deres respektive attribut-
ter, øverst tv. og th. Mattæus og Lukas, forneden 
Markus og Johannes. Det nuværende panel er 
rekonstrueret i sin formodede fulde længde (175 
cm) med supplement af manglende partier, pri-
mært i sydsiden med tilføjelse af to evangelister. 
Den nuværende staffering af den indrammende 
arkitektur omfatter olivengrønt, rødligt, hvidt og 
blåt med enkelte forgyldte detaljer, rekonstruere-
ret 1950 med udgangspunkt i den oprindelige 
bemaling. Før istandsættelsen fandtes tre ældre 
lag, øverst en grå strygefarve hvorunder rød-
brunt og nederst spredte, brogede farverester på 
kridtgrund.43

Alterbord (jf. fig. 22-23), panelværk af fyr, hvori 
indgår kopi, 1953, af alterbordsforside fra 1629 jf. 
ndf.); 106 cm højt, ca. 168,5×100 cm. Nyere 
bordplade i afrenset fyrretræ. Bordets to kortsider 
er glatte. Alterbordsforsiden flankeres af kannele-
rede, joniske pilastre, der oprindeligt bar et fladt 
frisestykke med gesims- og arkitravlise; den op-
rindelige, profilerede fodliste er delvist afskåret. 
Forsiden, hvis yderste højre side er rekonstrueret, 
viser Nadveren med Kristus og de 12 apostle, pla-
ceret i et interiør med rundbuede stavværksvin-
duer på bagvæggen og flisegulv. Bordet er anbragt 
parallelt med billedplanet. Den velsignende Jesus 
med rødblondt, skulderlangt hår og moustache 
sidder i midten og lægger venstre arm omkring 
den diminutive Johannes, der mod sædvane er 
vist skægget. Omkring bordet ses apostlene med 
hår og skæg i gyldne, brune eller grå nuancer og 
iklædt kjortler, enkelte også med kapper, i hvid-
ligt, olivengrønt, rødt og brunt. De forreste har 

Fig. 22. Alterbordsforside, udført 1953 som kopi af *panelfelt, 1629 (s. 3126). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Com-
munion table frontal, built in 1953 as a copy of  *panel, 1629.
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det tilhørende panelværk er antagelig blevet for-
kortet i forbindelse med opstillingen af altertav-
len 1760. 1862 anbefaledes det rykket ca. 1¾ 
alen (godt 1 m) frem foran bagvæggen af hensyn 
til præstens stol.12 Panelet anbefaledes istandsat 
1944.12 I forbindelse med hovedistandsættelsen 
af det historiske inventar 1950-52 ved Georg N. 
Kristiansen og Svenning Elmholdt blev de op-
rindelige farver på arkitekturen søgt genetable-
ret, mens den ældre, forkortede alterbordsforside 
ved samme lejlighed blev erstattet med en kopi.43 
Originalen blev 1958 overdraget til Nationalmu-
seet (inv.nr. D285/1958).
 Alterklæder. Nyere lærredsdug med kniplet al-
terbryn, prydet skiftevis med kors og træ. †Al-
terklæder. 1588 betaltes for et alterklæde. 1654-55 
forærede ‘velbyrdige adelspersoner’ (navne dog 
ikke anført) et klæde af rødt atlask og gult da-
mask, måske identisk med det 1656 omtalte al-
terklæde af gult og hvidt atlask med guldkniplin-

 *(†)Alterbordsforside (fig. 23), 1629,18 113,5×126 
(111) cm, tempera på kridtgrund (NM., inv.nr. 
D285/1958). Panelet omfatter en omtrent kvadra-
tisk plade, indrammet af kannelerede pilastre med 
joniske kapitæler og med fodliste, men uden ge-
sims og arkitrav. Som nævnt mangler højre side, 
der er afkortet, idet billedfeltet yderligere er redu-
ceret ved, at den højre pilaster har været flyttet ind 
og direkte været monteret på billedfeltet. Siden er 
den sekundært monteret på et tilføjet bræt, lige-
som bagsiden, vel i forbindelse med overførslen til 
Nationalmuseet, er forstærket med en bræddekon-
struktion. Selve Nadverfremstillingen er malet på 
kridtgrund. Dog er ved afkortningen bordets højre 
side fjernet sammen med fremstillingen af Lukas 
og Johannes i hjørnerne. På et panel ovenover bil-
ledet er malet en række frynser i rødt, hvidt og 
blåt, vel som imitation af et alterklæde eller -dug.
 1629 er anført udgifter til træ til et panel på 
alteret samt til bemaling af samme.18 Bordet med 

Fig. 23. *(†)Alterbordsforside, 1629 (s. 3126). Panelfeltet er beskåret i højre side. Nationalmuseet. Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – *(†)Communion table frontal, 1629. The panel image has been cropped on the right-hand side.
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ser med bladværk, på den vandrette gesims her-
over er kuglespir. Over topstykket topgavl med 
stråleglorie hvori trekant. Det lave postament har 
kraftige fremspring over de to midterste storsøjler 
og tilbagetrukne, blad- og rankeværksdekorerede 
sidefelter. Den profilerede, kronende gesims er 
trukket ud og har muligvis, at dømme efter spor, 
der dog ikke længere er synlige, i det ældste staf-
feringslag (jf. ndf.) dannet postament for enkelt-
figurer.47 Altertavlen er sekundært sammenføjet 
med panelvægge, der o. 1880 muligvis inddrog 
dele fra †herskabspulpitur nr. 3 (s. 3145 f.).
 Staffering. Altertavlen fremtræder med den op-
rindelige rokokostaffering fra 1760 i hvidligt 
med dekorative led, fremhævet med uægte for-
gyldning. De fire storsøjler står i blå lasur på sølv-
grund. Sidefelterne viser spor i stafferingen efter 
figurer. På postamenterne er med blåt, rødt, gyl-
dent og hvidt malet hjelmprydede våbenskjolde 
for stifterparrets identiske, heraldiske tegn (Se-
hested); herover ses deres initialer: »J. S.« (nord) 

ger, som ejerparret på Rydhave, Malte Sehested 
og Margrethe Reedtz, forærede. En silkesyet dug 
blev 1680 skænket af ‘Jomfru Kirsten Rothkirch’, 
en søster til Else Rothkirch, der s.å. ægtede par-
rets søn, Frederik Sehested (jf. altertavle).18 Alter-
klædet af rødt fløjl fornyedes 1889 og er måske 
identisk med det på fig. 20 gengivne, prydet med 
kors af brede guldgaloner.12

 Altertavle (fig. 24-29), 1760, skænket af kirke-
ejeren, Jens Sehested til Rydhave og hans hustru, 
Elisabeth Birgitte Sehested, hvis initialer og vå-
benskjolde ses på postamentet. 

 Af fyr, dog med enkeltdele af eg (søjler, stor-
stykke). Arkitektonisk opbygget tavle med tredelt 
storstykke, indrammet af korintiserende søjler, 
kraftigst i midten over for spinklere i siden. Ka-
pitælerne er prydet henholdsvis med stjerner og 
cirkelornamenter. Herover er en forkrøppet, halv-
rund bue over midtfeltet og vandrette gesimser 
over sidefelterne. Formen gentages i topstykket, 
hvis sider flankeres af volutoprullede profilgesim-

Fig. 24. Alterpartiet. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar.
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Fig. 25. Altertavle, 1760, skænket af Jens Sehested til Rydhave og Elisabeth Birgitte Sehested (s. 3128). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Altarpiece, 1760, donated by Jens Sehested of Rydhave and Elisabeth Birgitte Sehested.
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 Stor- og topfelt har figurmalerier i olie på ege-
træ.48 I storfeltet (jf. fig. 25) ses Hyrdernes Tilbedel-
se, ca. 117×64 cm. Billedets overflade viser delvis 
afskalning. Motivet er indsat i en arkitekturkulis-
se, der foroven åbner sig i en himmellysning. Det 
nyfødte Jesusbarn ligger i krybben, der er place-
ret i billedets midte. Th. knæler Maria, iklædt blå 
kappe over rød dragt og med hvidt hovedklæde. 
Seks personer står eller knæler omkring barnet. 
I forgrunden tv. en rødklædt hyrde med nøgne 
fødder. Bag ham i venstre side ses en skægget 
mand, der holder på en ko. En skægløs mand til-
beder ved hans side den nyfødte, mens en anden 
bagved, vist med skæg, har hænderne udbredt i 
forundring, måske Josef(?). Scenen afsluttes th. af 
en stående, hvidklædt kvinde med bredskygget 
hat, antagelig en hyrdinde, der ledsages af et barn. 
I himmellysningen ses større og mindre engle. 
Helheden er generelt bruntonet med mørkere 
og lysere partier. Motivet er udført efter forlæg 
i et maleri af Abraham Bloemaert i Louvre, Pa-
ris, stukket 1618 af Boëtius Bolswert og trykt af 
A. Bonenfant. Topfeltet (jf. fig. 25) viser Himmel-
farten. Øverst, delvist dækket af en skyformation 
ses den hvidklædte Kristus, mens kredsen af hans 
tilbedere sidder eller knæler på jordsmonnet ne-
denfor, alle vist med hænderne samlet i bøn. Det 
ligeledes mørkstemte maleri har spredte accenter 
af blåt, rødt, hvidligt og brunt. 
 (†)Altermaleri (jf. fig. 20), o. 1880,12 olie på lær-
red, monteret på en træplade. 114×58 cm. Kopi 
i mindre format af Carl Blochs maleri af Kristus 
og den lille dreng fra 1873 (Skt. Nikolaj Kirke, 
Holbæk, DK Holbæk 2861). Den hvidklædte 

og »E. B. S.« (syd, for Jens Sehested og Elisabeth 
Birgitte Sehested). Topgavlen har et maleri af 
Guds Øje på grålig bund og indrammes af grå-
sorte skyer. I forbindelse med restaureringen 
1950-52 konstateredes tre †farvelag ud over de 
oprindelige fra 1760, yderst en egetræsbemaling 
(jf. fig. 29); herunder en staffering fra o. 1850 med 
blågrå strygefarve og partiel staffering med uægte 
guld; søjlerne stod i hvidt, mens sidefelterne var 
dækket med zinkplader med indskrifter (jf. ndf.). 
Derunder konstateredes en staffering, antagelig 
fra o. 1800 med blågrå farve i to nuancer med 
gult og rødt på profiler; desuden lodrette baner 
i rødt på sidefelterne. Forgyldning i sølv, der er 
laseret til guld.43 

Fig. 28. (†)Indskriftplade, o. 1880, tidligere i posta-
mentfelt (s. 3131). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 
(†)Inscription plate, c. 1880,  formerly in the pedestal area.

Fig. 26-27. (†)Indskriftplader, o. 1880.  26. Tidligere i 
nordre sidefelt (s. 3131). 27. Tidligere i søndre sidefelt 
(s. 3131). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – (†)Inscription 
plates, c. 1880. 26. Formerly in the northern side area. 27.  
Formerly in the southern side area. 
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 (†)Indskrifter (fig. 26-28). På zinkplader med blå 
grund og med hvid eller gylden fraktur er antage-
lig o. 1880 malet følgende skriftsteder: 1) Joh. 3,16 
(tidligere postamentfelt). 2) Matt. 11,28 (nordre 
sidefelt). 3) Åb. 2,10. Nu på tavlens bagside.
 Tavlen er tidligst nævnt i præsteindberetningen 
til biskop Bloch fra 1766, hvor særligt alterbille-
det af Jesu fødsel fremhævedes som ‘meget smukt 
forestillet’.32 I forbindelse med alterbordets flyt-
ning (jf. ovf.) og etablering af et bræddegulv (s. 
3119) i koret, blev bord og tavle hævet, hvilket 
medførte, at topstykket måtte bøjes fremover ved 
sammenstødet med loftsbjælkerne, ‘så Guds alt-
skuende øje nu kommer til at hvile på præsten 
stående ved alteret’ (jf. fig. 29).49 1880 foresloges 
tavlens midtfelt fornyet med et ‘smukt og pas-
sende’ maleri, hvortil en tegning forinden var 
indsendt til approbation. 1905 og atter 1932 blev 
altertavlen istandsat; sidstnævnte år flyttedes stor-

Kristus med gyldenbrunt hår og skæg har nøgne 
fødder. Den ledsagende dreng har blå kjortel og 
rød underklædning. De to figurer står foran en 
mørk arkitekturkulisse. Opsat i tårnrummet.
 1932 udtaget og anbragt på bagsiden af alter-
tavlen. 1987 opsat på skibets nordvæg, hvorfra det 
sidenhen er flyttet til den nuværende placering.
 Indskrifter. Tavlen har oprindelig indskrift i po-
stamentfeltet (nr. 1) og to nyere (nr. 2-3), udført i 
forbindelse med restaureringen 1950-52, i begge 
sidefelter; (†)skriftfelter fra sidefelter og fodstyk-
ke er efter restaureringen opsat på tavlens bagside. 
 1) Postamentfelt med indskrift i gylden kursiv: 
»Da jeg og Skrifte Stoel var gammel og foraldet/ 
Ja hver en Stoel her Stoed Samt Font til Nedfald/ 
kaldet, Loed Sehestedt giöre os saa ziirlig som vi 
Staar/ Det sytten hundrede og Tresinstyvend Aar.«
 2-3). Sidefelter med nadverordene, malet i gyl-
den kursiv på sort bund. 

Fig. 29. Alterparti, bl.a. med syvstage (s. 3128 og 3136). Foto Georg N. Kristiansen 1948. – Altar area with among 
other items a seven-branched candelabrum.
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feltets maleri.12 En gennemgribende restaurering 
udførtes 1950-52 ved Georg N. Kristiansen og 
Svenning Elmholdt.43 I denne forbindelse sæn-
kedes alterbord og -tavle. 1978 indrammedes det 
gamle altermaleri på tavlens bagside med hen-
blik på at opsætte det andetsteds i kirken.12 Senest 
istandsat 1986-87. 
 Fem alterfigurer (fig. 30-35 og 66), o. 1525,50 af 
eg, antagelig hidrørende fra †høj- eller sidealter 
(†altertavle nr. 1). Opsat på fælles, nyere hylde på 
skibets nordvæg.
 1) Skt. Kristoffer (fig. 31), ca. 58 cm høj. Hel-
genen, der står i let kontrapost med højre ben 
strakt, mens det venstre er bøjet og placeret på en 
forhøjning, har bølgeskåret, skulderlangt hår og 
halvlangt fuldskæg. Hovedet med opadvendt blik 
er drejet mod det nu manglende Jesusbarn, som 
han har løftet på den sekundært, delvist afskårne 
højre arm. Iklædt knælang kjortel med firkantet 
udskæring, snoet bånd om midjen og plisseret 
skørt. Venstre fod er nøgen, mens den højre skju-
les af floden, som han står i. En støtteanordning 
er indføjet ved figurens bagside.

Fig. 30. Alterfigurer, o. 1525 (s. 3132). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar figures, c. 1525.

Fig. 31. Skt. Kristoffer, o. 1525, fra †altertavle (s. 3132). 
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – St. Christopher, c. 1525, 
from †altarpiece.



RYDE KIRKE

Danmarks Kirker, Ringkøbing

3133

199

hånd holder han en bog, mens han med den del-
vist afhuggede højre hånd antagelig har støttet sit 
†attribut, risten. Under dragten ses en velvoksen 
komulesko. 
 5) Antagelig Jomfru Maria (fig. 34), 57 cm høj. 
Kvindefiguren har langt, udslået og bølgeriflet hår 
og bærer en krone på hovedet. Blikket er sænket. 
Iklædt klædning med spids halsudskæring, krave 
og bælte. Herover en kappe med brede, flade og 
til dels opsmækkede folder. Højre hånd mangler, 
ligesom Jesusfiguren, som hun vel har holdt i ven-
stre hånd. Den nedre del af figuren er beskåret.
 Samtlige figurer er udhulede på bagsiden og 
fremtræder helt afrensede på nær enkelte frag-
menter af staffering på kridtgrund, således blå-

 2) Bispehelgen (fig. 32), 47 cm høj. Let bøjet 
hoved med sænket blik; riffelskåret hue, hvorfra 
hænger bånd. Iklædt liturgisk dragt med korkåbe, 
lukket med kvadratisk brystspænde; herunder 
messeskjorte. Helgenen holder en bog i venstre 
hånd, mens den højre har fattet om en †genstand, 
måske en bispestav. Nedre parti af dragt og fødder 
er afskåret.
 3) Engel (fig. 33), 38,5 cm høj. Figuren, der har 
let bøjede ben og er vendt mod højre, er sat på 
et postament; skulderlangt hår og iklædt mes-
seskjorte hvorover kåbe. Mellem hænderne hol-
des et skriftbånd. 
 4) Antagelig Skt. Laurentius (fig. 35), 55 cm høj. 
Hovedet er let bøjet, og den øvre del med groft 
skåret hår synes sekundært beskåret. Helgenen er 
diakonklædt, idet også overkroppen efterfølgen-
de synes bearbejdet. I den markant store venstre 

Fig. 32. Bispehelgen, o. 1525 (s. 3133). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Bishop-saint, c. 1525.

Fig. 33. Engel med skriftbånd, o. 1525 (s. 3133). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Angel with scroll, c. 1525.
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guren kan være indgået i en større fremstilling, 
måske af Marias Bebudelse. Efter altertavlens kas-
sering har enkelte af figurerne muligvis været 
genanvendt, måske i †altertavle nr. 2 og efter alt at 
dømme i den nuværende altertavle (jf. s. 3131 og 
3154 note 47). Figurerne (‘flere figurer’) nævntes 
1884 i tårnrummet.27 1948 fandtes de på loftet 
over tårnrummet. I forbindelse med restaurerin-
gen 1950-52 afrensedes samtlige figurer, idet blot 
enkelte farvespor på kridtgrund bevaredes.43  
 †Altertavle nr. 2. 1595 betaltes 24 dlr. for en tavle 
til højalteret med ‘indværk’ (indvendigt træværk) 
og tilhørende bemaling. Hertil kom vognleje i 
forbindelse med transport fra Viborg. Altertavlen 
blev 1680 nyistandsat og malet på bekostning af 
major Frederik Sehested.18

grønt på Marias kjole. På et fotografi (fig. 66) fra 
før restaureringen 1950-52 ses dog flere, antagelig 
sekundære farvespor. Formentlig har alle været 
placeret i en altertavle, hvor de tre helgenfigu-
rer kan have været anbragt som enkeltfigurer på 
eventuelle sidefløje, måske som led i en fremstil-
ling af Nødhjælperne (jf. også altertavlen i Estvad, 
s. 2641), hvori både Skt. Kristoffer, Laurentius og 
forskellige bispehelgener kan indgå.51 Maria, der 
i størrelsen har overgået de øvrige, kan derimod 
have været placeret i en midtfløj. Også englefi-

Fig. 34. Antagelig Jomfru Maria, o. 1525 (s. 3133). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Presumably the Virgin Mary, 
c. 1525. 

Fig. 35. Skt. Laurentius, o. 1525 (s. 3133). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – St. Lawrence, c. 1525.
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led er graveret i kursiv: »Ryde Kirke 1934«. Un-
der fod er Københavnsmærke for 1934 og guar-
dejnstempel for Johs. Siggaard. 
 Disk (jf. fig. 36), 1641, skænket 1643 af Anne 
Lyk ke (†1645), enke efter Claus Maltesen Se-
hested (†1612).18 12 cm i tværmål. På fanen er 
alliancevåben for Sehested og Lykke hvorover 
parrets initialer: »C. M. /S. A. L« hvorunder års-
tallet: »1641«. På den modstående side cirkelkors. 
I bunden er nyere graveret ejermærkning: »Ryde 
Kirke« med kursiv. Disken blev skænket sammen 
med en tilhørende †kalk, begge udført af sølv 
med forgyldning.18 
 †Altersæt. 1628 erhvervedes en alterkalk og disk 
af messing.18 
 Oblatæsker. 1) (Jf. fig. 20), 1890,12 af porcelæn. 
6 cm høj, 15 cm i tværmål. Sort med guldkors 
og -kanter. Under bund er mærke for Bing & 
Grøndahl. Antagelig anskaffet sammen med †al-

 Altersølv (jf. fig. 36), omfattende to kalke, en æl-
dre (o. 1750) og en yngre (1934) samt en ældre disk 
(1643). 1) Kalk, o. 1750, skænket af Frederik Sehe-
sted (†1726) og Sophie Birgitte Sehested (†1755). 
Kalken er 20,5 cm høj og har sekstunget, profileret 
fod, der er pyramidalsk drevet op mod skaftledet, 
som har flad midtknop mellem et vaseformet og 
et cylindrisk led. Glat bæger. På den ene af fodtun-
gerne er givernes alliancevåbener (Sehested), ind-
rammet af deres initialer: »F – SB – S«. Ovenover 
ses endvidere »MS«, hvilket måske kan referere til 
Malte Sehested (†1661), Frederik Sehesteds far. I 
givet fald kunne kalken måske være omstøbt af en 
ældre †kalk(?), skænket af den førstnævnte. Under 
foden er mestermærke for Aalborgmesteren Jens 
Kjeldsen Sommerfeldt (virksom 1726-72).52 
 2) 1934; 22,5 cm. Cirkulær fod, der rejser sig 
mod skaft, midtdelt af profileret knopled. Glat 
bæger med indgraveret kløverbladskors. På fod-

Fig. 36. Altersølv, omfattende kalk nr. 1, o. 1750, skænket af Frederik Sehested og Sophie Birgitte Sehested (s. 3135), 
kalk nr. 2, 1934 (s. 3135), disk, 1641, skænket 1643 af Anne Lykke (s. 3135), oblatæske nr. 2, 1958 (s. 3136) og nyere 
ske (s. 3136). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar plate comprising chalice no. 1, c. 1750, donated by Frederik Sehested 
and Sophie Birgitte Sehested; chalice no. 2, 1934; paten, 1641, donated in 1643 by Anne Lykke; wafer box no. 2, 1958; and 
more recent spoon. 
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holdningen en alterbog (den samme(?)) og et 
næsten ubrugeligt graduale, måske middelalder-
ligt(?). 1665 indkøbtes endnu en alterbog.18 
 †Røgelseskar. 1862 er nævnt gamle, dvs. mid-
delalderlige røgelseskar.55

 Messehagler. Beholdningen omfatter to eksem-
plarer. 1) O. 1889(?), af rødt fløjl med guldbesæt-
ning. 2) Nyere, af grønt lærred med silkefor og 
dekoration med guldborter og broderi i silketråd. 
På ryggen er cirkelkors, i hvis hjørner er vist de 
fire evangelistsymboler, Mattæus og Markus for-
oven, Lukas og Johannes forneden. Mærke for 
Dansk Paramenthandel. 
 †Messehagler. 1591 afregnedes for rødt fløjl, knip-
ling og dvælg (lærred) samt arbejdsløn i forbin-
delse med udførelsen af en messehagel. Desuden 
betaltes for 16 alen ‘dræt’ (klæde, vel her lærred) 
til en ‘røkkelin’ (dvs. messeskjorte) samt til synin-
gen heraf. En ny hagel anskaffedes 1631, antage-
lig finansieret af Anne Lykke til Rydhave (jf. også 
klokke), der også var kirkeværge. 1643 skænkede 
den gavmilde værge endnu en kostbar hagel af 
‘bliant’ (silke) underforet med blåt lærred og ud-
smykket med rygkors og kanter af guldknipling. 

terkande nr. 2. 2) (Jf. fig. 36), 1958, skænket til 
minde om Anders Skov Christensen (†1947) og 
Petrine F. Olesen (†1956) som angivet med ind-
graverede versaler under låg. Af sølv, 5 cm høj, 
11 cm i tværmål. Glat, cylinderformet med svagt 
hvælvet låg hvorpå indgraveret ligearmet kors. 
Under bunden og under låget er mestermærke 
for C. C. Hermann, stempel for sterlingsølv, Dan-
mark samt nummerering (»A57«). 
 Sygesæt. Anvendes i fællesskab med Handbjerg 
Kirke (s. 1974). Sættet kan være identisk med en 
lille kalk og disk af sølv til hjemmeberettelse med 
indvendig forgyldning og tilhørende kasse, der 
anbefaledes anskaffet 1862 i henhold til cirkulæ-
ret af 19. feb. 1861.12 
 Ske (jf. fig. 36), nyere, 15,5 cm lang med gen-
nembrudt laf og spinkelt skaft. På bagsiden er 
mestermærke i firkantet ramme (»PID«), måske 
for P. I. Diderichsen, Fredericia (†1937). Under 
skaftet ejermærkning i skriveskrift. 
 Alterkande, o. 1900, af tin. 27 cm høj. Af van-
lig form med udbuget korpus, svungen hank og 
kugleprydet låg. Under bund er ejermærkning 
med skriveskrift. Kanden kan være identisk med 
den, der foresloges anskaffet 1899.12

 †Alterkande. 1845 anbefaledes erhvervelsen af 
en porcelænskande,53 muligvis identisk med por-
celænskanden, der er omtalt 1890 (jf. oblatæske 
nr. 1).12

 Alterstager. 1) (Fig. 37), o. 1650, 43 cm høje, af 
barokprofil med kuplet fodled, balusterskaft i fire 
afsæt med dobbelte skiveled mellem vaseformede 
dele; øverst lav lyseskål, formet som foden. Sta-
gerne er bemærkelsesværdigt nok ikke omtalt i 
kirkens ældste inventarium fra 1654 og kan være 
kommet til kirken på et senere tidspunkt.18 
 2) Bag alteret er opsat et par nyere stager af træ, 
mærket »Ryde Kirke« med skriveskrift på nedre 
fodled. 30,5 cm høje. 
 Syvstage (jf. fig. 29), nyere, 40 cm høj. Udfor-
met som en »Titusstage«.54

 Alterbog. Et eksemplar af Christian IV’s Bibel, 
trykt i folio i København 1632-33 i et samarbej-
de mellem Melchior Martzan og Salomon Sarti, 
er i nyere tid erhvervet til kirken. I glasmontre, 
opsat 2010 ved prædikestolen. †Alterbøger. 1621 
indkøbtes en alterbog. 1654-55 omfattede be-

Fig. 37. Alterstager, o. 1650 (s. 3136). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Altar candlesticks, c. 1650.
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er cirkulært afløbshul, 5 cm i tværmål. Foden ud-
gøres af et firsidet, omvendt terningkapitæl med 
markerede hjørneblade og foroven afsluttet med 
en kraftig vulst med delvist afstødte partier. Kum-
men, der forneden ligeledes har en vulst, har lige 
sider, dekoreret med enkeltstående, trebladede lil-
jer. Foroven flad platte. Fonten tilhører gruppen 
af liljedekorerede fonte, hvoraf et særligt fornemt 
eksempel findes i Sahl (s. 2863) og et mere enkelt 
i Rønbjerg (s. 2721). En parallel med tilsvarende 
liljer, udført i relief, men uden bueindramning ses 
også i Hvidbjerg (Hindborg Hrd., Viborg Amt).57 
Placeret ved korbuens nordvange.
 1882 foresloges fonten afrenset for maling. En 
ny afrensning med saltsyre (!) fandt sted 1903.12 

 †Font, fontelåg eller fontelukkelse(?). I forbindelse 
med omtalen af Jens Sehesteds donationer til kir-
ken 1760 (s. 3131) nævntes både font, skriftestol 
og stolestader som forfaldne og sidenhen forny-
ede. Det fremgår imidlertid ikke entydigt, hvor-
vidt der skænkedes en helt ny font, blot et låg 
eller en indfatning til den middelalderlige font, 
og nyanskaffelsen er ikke siden omtalt.32 

Hagelen (den samme eller en nyanskaffelse(?)) 
omtaltes 1654-55 som udført af rød silke med 
gule blomster, mens besætningen både var af guld- 
og sølvknipling. En anden hagel, nævnt samtidig, 
om end omtalt som ‘gammel’, var af gul og sort 
‘pralsagt’ (halvt uld og halvt silke) med rygkors af 
guld(galoner). 1672 indkøbtes syv alen ‘columbin 
fløjl’, dvs. gråligt fløjl, til en ny hagel ‘i stedet for 
den stjålne’ (måske i forbindelse med Karl Gustav-
krigene 1657-60). Hertil føjedes stof til underfor 
samt ni lod sølvgaloner til rygkorset.18 1815 savne-
des en messehagel. Et eksemplar (kasseret?) beteg-
nedes 1820 som ubrugeligt, men endnu 1821 var 
en ny ikke anskaffet.36 1849 foresloges anskaffet en 
ny messehagel af rødt fløjl eller silke med guldga-
loner.29 1870 fornyedes den ældre hagel med en 
ny af rødt silkefløjl med rygkors af ægte guldbro-
kade og besætning af guldgaloner; atter fornyet 
1889 (måske identisk med ovennævnte nr. 1).12

 Alterskranke (jf. fig. 24), 1987, af træ og udført af 
A. Birkholm.56 Skranken er dannet med et midt-
parti, formet som et cirkeludsnit, der i siderne 
er flankeret af lige partier. Balustrene er formet 
som glatte, toskanske søjler. Hvidlig staffering 
med grønne og forgyldte detaljer; knæfaldet er 
beklædt med olivengrønt tekstil. 
 (†)Alterskranke, 1950, af smedejern med håndliste 
af træ, udført af Laurits Helvig Nielsen efter teg-
ning af arkitekt Frederik Draiby, Aarhus. Skranken, 
der havde et tresidet, lige forløb, spinkle balustre 
og foroven en gennembrudt frise med romber, var 
1992 deponeret i kirkegårdskontoret.54 Knæfaldet 
med læderpolstring er henlagt på kirkeloftet.
 †Alterskranker. 1) Tidligst nævnt 1865, da knæ-
faldet blev omstoppet og nybetrukket.12 2) (Jf. fig. 
29), 1886, af rundet form med drejede baluster-
søjler og kantliste af træ.12 
 Knæleskammel. Antagelig 1987, af træ med grøn 
polstring. (†)Knæleskammel, ældre, med betræk af 
rødt fløjl, muligvis identisk med en af de neden-
nævnte. På loftet. †Knæleskamler. Jævnligt omtalt, 
således bl.a. 1862, 1870, 1880 og 1889, i forbin-
delse med udskiftning af beklædningen af høj-
rødt silkefløjl.12

 Døbefont (fig. 38), romansk, af finkornet gra-
nit, henholdsvis rødlig på foden og lysere grå på 
kummen. 81 cm høj, 72 cm i tværmål. I bunden 

Fig. 38. Døbefont, romansk (s. 3137). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Romanesque font.
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 Prædikestol (fig. 41-43), ifølge kirkeregnska-
berne udført 1602, men med senere bemalinger 
(1682 og o. 1760).18 
 Stolen, der er udført af eg og fyr (fyldingsfelter), 
omfatter tre sider (af oprindeligt fire). Storfelterne 
indrammes af toskanske søjler med markeret en-
tasis, ringkapitæler, glatte skafter og prydbælter 
med beslagværksornamentik. Den sydligste søjle 
med tilhørende fremspring er sekundær. I frise- og 
fodfelterne er glatte, retkantede fremspring. Den 
fremspringende kronliste har tandsnitsgesims. Ny-
ere bogpult. Underbaldakinen, der antagelig ligeledes 
er sekundær,43 er af svungen form og afsluttet med 
en rillet, pinjekoglelignende knop. Opgang gen-
nem åbning i triumfvæggens sydside blev etableret 
1638. †Lydhimmel (jf. fig. 20), 1680, af femkantet 
form, blev nedtaget 1952 og henlagt på kirkeloftet. 
Af den oprindelige himmel var på dette tidspunkt 
kun tre sider bevaret, mens undersiden og de to 
vægsider var nyere tilføjelser i fyrretræ.43

 Staffering. Kurvens arkitektur er nystafferet i 
forbindelse med istandsættelsen 1950-52 og står 
ligesom altertavlen og det øvrige inventar i grå-
hvide farver med forgyldning af dekorative de-
taljer. Søjlerne er malet med blå lasur på sølv. Ved 
istandsættelsen påvistes svage rester af den op-
rindelige staffering, malet direkte på træet uden 
kridtgrund, bl.a. sås kvadre i hvidgråt og brunt på 
fremspringene.
 Storfelternes tre panelfelter har bemaling direkte 
på træet, antagelig udført samtidig, dvs. 1760, og 

 Dåbsfade. 1) (Fig. 39). Måske identisk med det, 
der anbefaledes anskaffet 1858,29 og som omtales 
i inventarfortegnelsen fra 1992 som ‘gammelt’.54 
Af messing, 42,5 cm, med smal fane. 2) (Jf. fig. 
40), 1953, skænket af karetmager Jens Chr. Jo-
hansens sønner.58 65 cm i tværmål. Selve fanen 
er udhamret, mens der i bunden ses en Hellig-
åndsdue i relief. †Dåbsfad. Et fad af tin blev 1843 
betegnet som ‘stygt’.53

 Dåbskande (jf. fig. 40), 1933,12 af messing, 32 cm 
høj. Høj fod i to afsæt med tilspidset cylinder-
formet korpus, hvorpå graveret et skønvirkelig-
nende motiv med bølgelinjer, volutter og plan-
teornamenter. Herover glat ‘krave’. Kantet hank 
og låg med cirkelornament. Under bunden er 
mestermærke med sammenskrevet: »HL« under 
tværovalt felt, måske for H. Lindemann, virksom 
o. 1950 (jf. DK Ribe 2754), samt ejermærkning. 
Kanden er i øvrigt i selve formen beslægtet med 
tilsvarende, men enklere kander i Bøvling (1912, 
s. 839) og Gimsing (o. 1929, s. 2144). †Dåbskan-
der. Anbefalet anskaffet 1862 sammen med to 
†dåbshåndklæder. En ny kande anskaffedes 1933.12 
Sidstnævnte er måske identisk med kande med 
svungen profil, der anes på fig. 20.
 †Korbuekrucifiks. ‘Et gammelt krucifiks over dø-
ren, af eg, vel gjort’ er nævnt 1769 i Danske Atlas.59 

Fig. 39. Dåbsfad nr. 1, muligvis o. 1858 (s. 3138). Foto 
Arnold Mikkelsen 2019. – Baptismal dish no. 1, possibly 
c. 1858.

Fig. 40. Dåbsfad nr. 2, 1953 (s. 3138) og dåbskande, 
1933 (s. 3138). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Baptis-
mal dish no. 2, 1953, and baptismal jug, 1933.
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pe, troner med foliant i venstre hånd og pen i den 
højre. Venstre underben er nøgent. Han vender 
hovedet mod den hvidklædte engel, der står ved 
hans venstre skulder. Nedenfor ligger yderligere 
tre folianter. Udblikket mod baggrunden viser 
både et udgået træ og forskellige grønne vækster. 
2) Markus (jf. fig. 41) troner i billedets højre side 
foran et blåligt draperi, med hvidligt hår og skæg 
samt iført hvid klædning og rød kappe. Han støt-

af samme mester som altertavlens storfelt og pa-
nelfelterne på stolestaderne og ved altertavlen (s. 
3130, 3142 og 3145). I felterne ses de tre evange-
lister, alle siddende og vist med deres respektive 
symboler og indsat i arkitekturkulisser foran ud-
blik til landskaber eller byprospekter. Idet gengi-
velsen af Johannes mangler, ses fra nord mod syd: 
1) Mattæus (fig. 42), vist med hvidt hår og skæg 
og iklædt grøn og hvidlig klædning med rød kap-

Fig. 41. Prædikestol 1602 med senere bemalinger (s. 3138). Foto Arnold Mikkelsen 
2018. – Pulpit, 1602, with later paintings. 
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at mand icke,/ holder din lov. psl. 119« (Sl. 119, 
136). I første og andet fodfelt står: »Anno 1682/ 
Hafuer den høiiædle oc Welbaar/ ne Herre 
Oberst-løiitenant Freder(ik)/ Sest(ed) ladet staf/ 
ere denne Predicke/ stol Paa sin egen beskost-
ning«. I det tredje (fig. 43) er et selvstændigt skrift-
sted: »Vogn op du som sover/ giff agt paa ordet, oc 
at/ Christus kand liusse for dig« (Ef. 5,14). 
 1602 erhvervedes en ny prædikestol i Viborg 
for 14 dlr. I samme forbindelse afregnedes for at 
nedtage den gamle stol og opsætte en ny. Stolen 
har antagelig på daværende tidspunkt været opsat 
på kirkens sydvæg. 1638 bekostede kirkeværgen, 
Anne Lykke til Rydhave, en flytning af prædi-
kestolen til at hænge på sydsiden af ‘briksdøren’ 
(dvs. korbuen). 1680 betaltes for træ og arbejds-
løn til en snedker for at udføre en lydhimmel. 
1682 skænkede oberstløjtnant Jens Sehested 20 
rdlr. til staffering af prædikestolen (jf. også †pul-
pitur).18 Det kan allerede være ved denne lejlig-
hed, at prædikestolen reduceredes med et fag. 
På den anden side kan det ikke helt udelukkes, 
at det fjerde fag endnu var intakt på dette tids-
punkt, eftersom skriftstedet i fodfeltets tredje fag 
(jf. ovf.) mangler bibelhenvisningen, som måske 
var anført på det forsvundne felt.60 I givet fald 
kunne istandsættelsen af kirken 1704, herunder 
bl.a. af krypten (jf. s. 3116), muligvis have resulte-

ter med venstre hånd sin bog, holder pennen i 
højre og vender hovedet ud mod beskueren. Ved 
hans fod tv. ses løven. Baggrundskulissen udgøres 
af et byprospekt, bl.a. med kuppel- og spirprydede 
bygninger. 3) Lukas (jf. fig. 41) sidder ligesom de 
to øvrige i billedets højre side, her foran et rødt 
draperi. Han er profilvendt og er vist med brunt 
hår og en turban på hovedet. Dragten er gullig og 
kappen turkisblå. Bogen hviler på en pult foran 
ham. Ved siden af ham ses oksen. Samtlige evan-
gelistfigurer er udført efter kobberstukne forlæg i 
Matthaeus Merian, Icones Biblicae (1625-30).
 Indskrifter, 1682. Top- og fodfelter har indskrif-
ter i gylden fraktur med enkelte versaler på sort 
bund. Foroven ses: »Mine øyen flyde/ med Vand, 

Fig. 42. Første storfag af prædikestol, o. 1650, med ind-
skrift fra 1682 og gengivelse af evangelisten Mattæus 
fra 1760 (s. 3139). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – First 
large panel of pulpit, c. 1650, with inscription from 1682 
and image of the evangelist Matthew from 1760.

Fig. 43. Detalje af prædikestol, o. 1650, med indskrift, 
1682, i tredje storfags postament (s. 3140). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Detail of pulpit, c. 1650, with inscrip-
tion, 1682, in pedestal of third large panel.
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ringer, bl.a. tilføjelse af en ny søjle med tilbehør 
ved sydvæggen, fornyelse af kronlistens karnis og 
tandsnitsfrise samt styrkelse af ophænget. Lyd-
himlen blev samtidig nedtaget. I forbindelse med 
restaureringen 1986-87 (s. 3125) er stolen anta-
gelig også blevet istandsat.
 †Prædikestol. 1588 afregnedes for arbejdsløn og 
træ til prædikestolen, bl.a. til trappe, ‘sprinkelværk’ 
(antagelig rækværk) og fodstykke. Endvidere til 
snedkerens transport frem og tilbage fra Må-
bjerg.18 Jf. også †stolestader (s. 3144). Stolen blev 
nedtaget 1602 (se ovf.) og solgt 1608 for 7 dlr.18

ret i stolens reduktion.61 Håndlisten anbefaledes 
beklædt med rødt fløjl eller klæde 1845.53 1893 
blev de gamle indskrifter opmalet efter præstens 
anvisninger.12 1905-06 sænkedes stolen ½ m og 
opmaledes såvidt muligt i de oprindelige farver 
i lighed med altertavlen.12 En hovedrestaurering 
gennemførtes 1950-52.43 På dette tidspunkt stod 
stolen i egetræsfarve, hvorunder iagttoges bema-
ling fra henholdsvis 1760, 1682 og antagelig o. 
1602. Udover malermæssige reparationer, herun-
der fremdragelse af gesims- og fodfelternes ind-
skrifter, foretoges flere snedkermæssige udbed-

Fig. 44-45. Detalje af stolestader. 44. Skabelsen af himlens, vandets og jordens fugle, fisk og dyr, 1760 (s. 3143). 45. 
Adams Skabelse, 1760 (s. 3143). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Detail of pews. 44. Creation of birds, fishes and beasts 
of the heavens, sea and earth, 1760. 45. Creation of Adam, 1760.
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 Gråhvid staffering med olivengrønt og spredt 
forgyldning. På de indsatte seks paneler er bibel-
ske malerier, der antagelig ligesom de to, der er 
indsat i panelværket ved alteret (s. 3145), kan hid-
røre fra †stolestader fra 1760 og/eller fra †her-
skabsstol nr. 3 (jf. ndf. og s. 3146). 
 Figurmalerier. Af i alt otte malerier af omtrent 
samme format med motiver fra Det Gamle og 
Nye Testamente smykkes de nuværende stolesta-
der af seks samt panelvæggen ved alteret af to. 
Samtlige er malet på højovale spejlfyldinger, 65-
66×30-31 cm. De sidstnævnte omtales s. 3145. 
Stolenes malerier beskrives her i motivmæssig 

 Stolestader (jf. fig. 21 og 44-49), o. 1909 med 
genanvendelse af ældre dele, formentlig fra 1760.12

 Beholdningen omfatter i alt 26 åbne stolesta-
der, ialt 14 i nord og 12 i syd; heraf er tre korte 
bænke, henholdsvis i nordvest og i sydøst (til 
kirkesangeren) og sydvest. Stoleblokkene er ad-
skilt af en tværgang ud for våbenhusdøren. Mod 
midtskibet er spidsbuede gavle med trepasud-
skæring samt et tilsvarende lavere sidestykke. På 
forpanelet er der både mod nord og syd indsat 
fire ældre paneler med bemalede spejlfyldinger. 
Tilsvarende findes på forpanelet af den bageste 
stoleblok i syd. 

Fig. 46-47. Detalje af stolestader. 46. Syndfloden, 1760 (s. 3143). 47. Kristi Dåb, 1760 (s. 3143). Foto Arnold Mik-
kelsen 2018. – Detail of pews. 46. The Fall of Man, 1760. 47. Baptism of Christ, 1760.
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en lysstråle, vist i øvre venstre side. I strålen ses 
nogle skrifttegn, der dog ikke kan tydes som he-
braisk svarende til forlægget. Placeret på forpa-
nelet af nordre stoleblok. 3) (Fig. 46) Syndfloden. 
Landskab med spredte bygninger i det fjerne. I 
baggrunden anes Noahs ark. Mennesker, dyr og 
spredte genstande er opslugt af vandmasserne, der 
strømmer ud fra himlen. I forgrunden søger en 
række nøgne personer at redde sig op på land, 
antagelig Noah og hans familie. På forpanel af 
den sydvestlige stoleblok. 4 (Fig. 47), Kristi Dåb. 
Kristus står i Jordanfloden, nøgen bortset fra et 
hvidt lændeklæde. Han krydser armene over 

rækkefølge. Alle, der i malemåde nøje svarer til 
altermaleriet, er udført efter tværrektangulære 
forlæg i Matthaeus Merian, Icones Biblicae (1625-
30), her dog tilpasset efter fyldingernes højformat. 
1) (Fig. 44), Skabelsen af himlens, vandets og jordens 
fugle, fisk og dyr. Landskabet er vist med de re-
spektive væsener, placeret i vandet, på jordsmon-
net med spredt vegetation og i himlen. Øverst 
ses Jahves trekantede symbol, flankeret af sol og 
måne. På forpanel af den sydvestlige stoleblok. 2) 
(Fig. 45), Adams skabelse. Den nøgne Adam står i 
et frodigt landskab, omgivet af forskellige dyr og 
fugle. Han løfter de sammenlagte hænder mod 

Fig. 48-49. Detalje af stolestader. 48. Nadveren, 1760 (s. 3144). 49. Dommedag, 1760 (s. 3144). Foto Arnold Mik-
kelsen 2018. – Detail of pews. 48. The Last Supper, 1760. 49. Judgment Day, 1760.
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der muligvis også fornyedes på dette tidspunkt 
og erstattedes af enkle, åbne stader med glatte 
gavle, kronet med trekløverformet topstykke (jf. 
fig. 20).30 En række ældre stolestader var 1884 
placeret i tårnrummet bag en skillevæg. Stolesta-
derne nymaledes med lys egefarve 1885.12 Af i alt 
17 malerier af bibelsk indhold, der 1871 omtaltes 
som placeret over indgangen til tårnet (på et †pul-
pitur), på to døre ved siden af alteret, i præstens 
stol bag alteret og på Rydhaves †herskabspulpi-
tur nr. 3 (s. 3144-46),46 kunne en række af disse 
hidrøre fra de på daværende tidspunkt kasserede 
stolestader fra 1760. Siden kunne et antal måske 
også have været genbrugt på de yngre †stolestader. 
Herpå tyder den omstændighed, at ni †paneler o. 
1909 blev solgt på auktion, vel netop i forbindelse 
med stolenes kassation. To af de malede paneler 
blev dog anvendt som bund i en trillebør.63 
 Løse stole. Et antal nyere stole i bøgetræ med 
fletsæder er opstillet både i kor og skib. 
 Bænke, nyere. To bænke, gråstafferede, er opsat 
henholdsvis i tårnrum og i våbenhus. †Bænke. To 
bænke til våbenhuset anbefaledes anskaffet 1851 
i stedet for den eksisterende stenbænk.29 1897 
anbragtes fire bænke i tårnrummet, malet lige-
som kirkestolene.12 Beholdningen omfattede o. 
1929 i alt seks løse bænke12 og 1992 tre, antagelig 
de to eksisterende bænke og en tredje, nu tabt.54

 Præstestol, moderne. En armstol af ubehandlet 
bøgetræ med fletsæde er opstillet i koret. †Præste-
stol, placeret bag alteret. Nævnt 1871.46

 †Skrifte- og degnestol, 1760, skænket af Jens Se-
hested.32 Som nævnt s. 3131 omfattede donatio-
nen tillige altertavle, font og lukkede stole, alle 
hvidstafferede med forgyldte lister samt smykket 
med bibelske stykker.32 Om den figurative ud-
smykning af skriftestolen vides intet nærmere. 
Stolen kan sammen med en samtidig †degnestol 
have været opstillet i korets nordøst- og sydvest-
side. Antagelig er det disse, der omtales 1862 i ko-
ret, dog her nævnt som ‘to pulpiturstole’. Stolene 
foresloges fjernet d.å., da de var vansirede.12 På 
det tidspunkt havde kirkesangeren dog allerede 
sin plads nede i kirken, dvs. i søndre stolebloks 
øverste stade.12 Som vist på fig. 20 var degnesto-
len tilsyneladende fremhævet med gavle hvorpå 
to topstykker, formet som blomster.

overkroppen. Knælende på et klippefremspring i 
venstre side ses den gråskæggede Johannes Døbe-
ren, der ligeledes er nøgen under den røde kappe. 
Han øser vand på Kristi hoved med venstre hånd. 
En lysstråle, udgående fra en glorie med Hellig-
ånden, ses foroven. På nordre stolebloks forpa-
nel. 5) (Fig. 48), Nadveren. Scenen er placeret i 
et paladslignende interiør med rundbuede vin-
duesåbninger mellem pilastre i kolossalorden. I 
baggrunden en høj dør og en hvælvåbning. De 
12 apostle grupperet omkring Jesus, der er acen-
tralt placeret ved bordets venstre side. Den hvid-
klædte Judas med pengeposen skiller sig særligt 
ud som nr. 2, vist blandt figurerne i forgrunden. 
På gulvet th. ses fad og kande. På søndre stole-
bloks forpanel. 6) (Fig. 49), Dommedag. Kristus, 
iklædt rød kappe over sin nøgne overkrop, troner 
øverst med jordkuglen under sine fødder. Maria 
ses i skyformationerne tv. sammen med den øv-
rige skare af hellige. Forneden er tv. og th. vist 
de frelste og de fortabte i Helvedes flammer. På 
søndre stolebloks forpanel.
 O. 1929 omfattede beholdningen 29 faste sta-
der, hvortil kom degnestolen.12 Stolene foreslo-
ges nymalet 1946 og atter 1953/1956.12 1986-87 
blev stoleværket renoveret. I den forbindelse blev 
et ældre †vægpanel fjernet, mens stoleblokkenes 
afslutning mod øst og vest tilrettedes. Samtidig 
indsattes de seks malerier, der 1936 fandtes bag 
alteret;54 1950 var fem indsat i et panel foran org-
let, mens et sjette fandtes i præstens stol i sakri-
stiet, dvs. bag alteret.62 
 †Stolestader. 1588 er anført udgifter til træ og 
arbejdsløn i forbindelse med udførelse af kirkens 
stole. 1618 udførtes atter stole (‘skamler’), 1637 
suppleret med sæder i to stole og en kvindestol.18 
1760 udførtes nye, lukkede stole, bekostet af kir-
keejeren, Jens Sehested til Rydhave. Disse omtaltes 
1766 sammen med fremhævelsen af den ny alter-
tavle, skriftestol og font og nævnt som »Lukke-
stoele for hele Menigheden (…), alle smukt ma-
lede, dels med hviid og forgylte Lister og deels 
med Bibelske Stycker«. Principielt kunne samtlige 
nævnte genstande således være forsynet med re-
ligiøse fremstillinger og ikke kun stolene, jf. også 
s. 3142.32 1861 anbefaledes en fornyelse af samt-
lige stole i tårnet, svarende til kirkens øvrige stole, 
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†skrifte- og degnestol samt †herskabspulpitur 
nr. 3) og til dels suppleret med nyere træ, således 
langs dørenes ydre rammestykker. Arkitekturens 
staffering med hvidligt og spredt forgyldning blev 
ved istandsættelsen nymalet efter ældre spor.43

 Figurmalerier, formentlig fra 1760 og sammen-
hørende med de seks bibelske malerier fra stole-
staderne og udført efter samme grafiske forlæg fra 
Merianbibelen (s. 3143). 1) (Fig. 50), Jesus og ægte-
skabsbrydersken (jf. Joh. 8,1-11). Jesus ses sammen 
med skriftlærde og farisæere i templet, vist som 
søjlebåret hal med udblik mod en niche, til dels 
afskærmet med et ophængt draperi. I forgrunden 

 Panelværk (fig. 24 og 50-51), sammenføjet med 
altertavlen. De gavlkronede paneler afgrænser et 
sakristilignende rum bag alteret med skabe til op-
bevaring af kirkens tekstiler og sølvtøj. Her fand-
tes også tidligere præstens †stol (jf. ovf.).62

 Opbygningen krones af forkrøppede gavle med 
profilgesimser, i midten prydet af kugler. I hver 
side er indsat todelte fyldingsdøre, foroven med 
lukkede felter, sekundært indføjet, forneden med 
figurmalerier (jf. ndf.). Låsetøj prydet med ro-
cailler. Som påvist i forbindelse med panelernes 
istandsættelse 1948-52 er disse sammenflikket 
af dele med en anden proveniens (antagelig fra 

Fig. 50-51. Detalje af panelvæg ved alteret. 50. Jesus og ægteskabsbrydersken, 1760 (s. 3145). 51. Lignelsen om 
kongesønnens bryllup, 1760 (s. 3146). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Detail of panel wall by altar. 50. Jesus and the 
Woman Taken in Adultery, 1760. 51. The Parable of the Marriage of the King’s Son, 1760. 
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 Pengebeholdere. Pengebøsser, 1961. To bøsser af 
messing, formet som halve cylindre, er ophængt 
ved våbenhusdøren. En tredje er henlagt i skab bag 
altertavlen; alle har reliefkors på forsiden og pen-
getragt i toppen. Bøsserne er antagelig identiske 
med de tre eksemplarer, der er nævnt o. 192912 og 
endnu 1992; heraf var den ene på daværende tids-
punkt henlagt i kirkegårdskontoret.54 En †penge-
kasse og en †pengebøsse ses på ældre fotografi, begge 
opsat ved forreste stol i nordrækken. Yderligere to 
†pengebøsser er nævnt o. 1929.12 †Klingpung(e). 
Anbefalet fornyet 184329 og 1870.12 En sølvklokke 
(fig. 52), 2,8 cm høj, 3 cm i tværmål, er endnu be-
varet, deponeret i pengeskab bag alteret, mens en 
anden, registreret 1992, synes at være gået tabt.54

 Dørfløje. 1) 1986 var der mellem våbenhus og 
skib en enkeltfløjet fyldingsdør, hvor den mod 
skibet vendende side var beklædt med lodretstå-
ende brædder og lister mellem revler. Beklæd-
ningen var gråmalet, mod våbenhuset blåmalet 
ramme og grå fyldinger. 2) (Jf. fig. 6), 1900-tal-
let. Retkantet, dobbeltfløjet og flammeret dør i 
fladbuet åbning. Gråmalet, i våbenhusets yderdør. 
†Dørfløje. Våbenhusets †dør ønskedes 1871 for-
nyet, da den eksisterende var gammel, utæt og 
uanstændig. Til erstatning skulle en ny fyldings-
dør, indrettet til at åbne udad, indsættes.12 Døren 
blev atter fornyet 1904, hvor også en gitterdør 
anbragtes ved indgangen.12

 †Pulpiturer. Antallet af pulpiturer fremgår ikke 
entydigt. 1) – 2) Et pulpitur er tidligst nævnt 
1637, da der indkøbtes træ til at forbedre dette. 
1682 skænkede oberstløjtnant Jens Sehested 20 
rdlr. til staffering af pulpituret (jf. også prædike-
stol), måske et nyere, idet der samtidig anskaffedes 
to granfjæl til ‘det gamle pulpitur’.18 3) Antagelig 
er et pulpitur opsat som del af Frederik Sehe-
steds store inventarfornyelse 1760. 1880 foreslo-
ges Rydhaves lukkede stol enten istandsat eller 
borttaget.12 Endnu 1884 er omtalt et pulpitur i 
rokokostil ved nordsiden af korbuen med male-
rier af Kristi Lidelseshistorie, anvendt af ejerne 
af Rydhave med indgang udvendig fra gennem 
langhusets nordside, hvoraf der endnu var spor.27 
Pulpituret er formentlig nedtaget o. 1890 i for-
bindelse med opstilling af †kakkelovn i skibets 
nordøsthjørne (s. 3121, jf. fig. 20). I forbindelse 

bøjer Jesus sig ned og skriver i jorden. Han er iført 
hvid klædning og rød kappe, mens den bodfærdi-
ge kvinde med nedslagent blik og armene krydset 
over brystet står th. Hun har blå og hvid dragt 
hvorover en rød kappe. Bagved ses flere mænd, 
hvoraf en enkelt bag kvinden bærer en ypperste-
præstelignende hovedprydelse. I panelvæggens 
nordside. 2) (Fig. 51), Lignelsen om kongesønnens 
bryllup (jf. Matt. 22,1-14). Bryllupsgæsterne er vist 
bænket omkring et bord, indsat i en hal med høje 
vinduesåbninger ud mod et landskab. I forgrun-
den er vist overmandingen af en gæst, der ikke var 
iført bryllupsklædning, mens kongen med turban 
på hovedet, hermelins kantet rød kappe og antiki-
serende knælang militærdragt og korte støvler er 
vist tv. I højre hånd bærer han sceptret, mens han 
med venstre peger mod optrinnet. I sydsiden.
 Allerede 1871 omtaltes to døre på siden af al-
teret, måske reminiscenser af den tidligere †skrif-
te- og degnestol.46 I panelværket kan også være 
genanvendt dele fra det o. 1890 sløjfede †her-
skabspulpitur nr. 3 (jf. s. 3146). Pulpituret om-
taltes dog som smykket med billeder fra Kristi 
Lidelseshistorie (!).27 Restaureret 1950-52.43

 †Lukket stol. En lukket stol ‘inden kirkedørene’ 
er nævnt 1656.18 

Fig. 52. Sølvklokke, antagelig hidrørende fra †kling-
pung fra 1843 eller 1870 (s. 3146). Foto Arnold Mik-
kelsen 2019. – Silver bell, probably from †collection bag 
from 1843 or 1870s.
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Fig. 53. Indre mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior towards the west.
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& Co. Disposition: Principal 8', Gedakt 8', Spids-
fløjte 4', Oktav 2', Mixtur IV. Mekanisk aktion, 
sløjfevindlade. Bemalet facade med gitterværk 
af umalet fyr. På forhøjning i tårnrummet, med 
spillebord i orgelhusets nordre gavl.64 Foran org-
let var ifølge et ældre fotografi i Orgelregistran-
tens arkiv anbragt de fem bibelske malerier, der 
senere opsattes på kirkens stolestader (s. 3142). 
Dele af orglet (spillebord og piber) findes henlagt 
på kirkens loft.
 Salmenummertavler (jf. fig. 21 og 53). To tavler, an-
befalet anskaffet 1911 sammen med en tredje,12 er 
udført i nygotisk stil med spidsbuet ramme, hvori 
er to mindre spidsbuede felter under kors. Hæn-
getal i messing. Stafferet i gråhvidt med forgyld-
ning og brun bund. På triumfvæggens nordside 
og skibets sydvæg. †Salmenummertavler. To enkle, 
firkantede tavler med konkave indsnit i overkan-
ten, sortmalede og beregnet til påskrift med kridt, 
ses fig. 20. En tredje tavle, anskaffet samtidig med 
de to eksisterende, er endnu nævnt 1992.54

 Præsterækketavle (jf. fig. 53), 1981, udført af tøm- 
rer Mouritsen og malet af Arne Christensen, 
Handbjerg.65 Profileret ramme med trekantet top-
gavl og kugledekorationer. Påskrift i hvid antikva 
på sort bund. I skibets vestende.
 Maleri (fig. 54), 1997, af Helle Bang, betegnet 
»Gabriel«.66 Olie på lærred, 178×130 cm. Signe-
ret og dateret i nedre højre hjørne »HB 97«. Ma-
leriet viser i en ekspressiv, næsten abstrakt form 
den stående Bebudelsesengel, der er placeret i et 
landskabeligt rum, domineret af lyse farver med 
hvidligt, rosa og gulligt samt græsgrønt og blåt, 
vel med associationer til himmel og jord. Op-
hængt 2008 på skibets nordvæg. 
 †Løst maleri. 1843 foresloges det maleri, der 
hænger på skibets nordvæg, repareret, da lærredet 
var løsnet fra rammen.53

 Belysning. Kirken har to lysekroner og fire lam-
petter, alle nyere. 1923 installeredes elektrisk lys.12 
Lysekroner. 1) (Fig. 55), skænket 1923 af fru Jo 
(Hansine Johanne) Jacobsen, Rydhave Slot (jf. 
versalindskrift på hængekuglen). Kronen har ti 
arme forneden og fem prydarme foroven, oprul-
let i volutsving. Balusterskaft med blomsterroset 
som topornament. Hængekugle med indskrift, 
afsluttet med pinjekogle. Kronen skulle være hid-

hermed kan dele heraf være indgået i den nuvæ-
rende panelvæg (s. 3145). 4) 1871 omtaltes bibel-
ske billeder opsat ‘over indgangen til tårnet’, dvs. 
antagelig på et pulpitur i kirkens vestende, an-
vendt som orgelpulpitur.46 Det kan dog ikke helt 
udelukkes, at dette pulpitur kunne være identisk 
med nr. 1 eller 2. 
 Orgel (jf. fig. 53), 2002, med ti stemmer, to ma-
nualer og pedal, forberedt til 11 stemmer, byg-
get af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Dis-
position: Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', 
Oktav 4', Waldfløjte 2', Mixtur III-IV. Svelleværk: 
Gedakt 8', Spidsgamba 8', Rørfløjte 4', Principal 
2' (vakant), Sesquialtera II. Pedal: Subbas 16'. Teg-
net af arkitekt Ib Lydholm. I tårnrummet med 
østvendt facade og spillebord. 
 †Orgler. 1) Tidligst nævnt 1862.12 Oprindeligt 
opsat på et pulpitur i kirkens vestende (†pulpitur 
nr. 4). 1931 placeret på gulvet i tårnrummet.12 2) 
1946, med fem stemmer, bygget af Th. Frobenius 

Fig. 54. Maleri, »Gabriel« af Helle Bang, 1997 (s. 3148). 
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Painting, “Gabriel”,  by 
Helle Bang, 1997.
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Danmarks Kirker, Ringkøbing
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 Nærmere oplysninger om klokkens anskaffelse 
ses ikke. I forbindelse med renoveringen af tårnet 
1931 blev den flyttet fra et af glamhullerne til en 
mere central placering i selve klokkestokværket. 
1952 omhængtes og repareredes klokken, der hav-
de en lodretgående revne, af Aug. Nielsen, Thu-
balka.12 Automatisk ringeanlæg installeret 2014 af 
samme.70

 2) (Fig. 58), 1979, 69 cm i tværmål. Om halsen er 
en frise af spidse buer hvori aks. Herunder indskrift 
med reliefversaler: »Jeg støbtes i aar 1979 til Ryde 
Kirke af Eijsbouts i Asten«. På selve legemet står 
tilsvarende: »Fra Guds hus min klang skal lyde/ til 
hver sjæl som bor i Ryde«. Endvidere er relief af 
Treenighedssymbol med Guds Øje i trekant, ind-
fattet i stråleglorie, svarende til altertavlens motiv 
(fig. 24). Ophængt i slyngebom af eg med ‘falsk’ 
krone. Anvendt som ringende klokke, men ind-
går samtidig i et klokkespil (fig. 59), 1979, bekostet 
ifølge indskriftplade ved en sogneindsamling med 
særlige bidrag fra Marie og Martin Pedersen samt 
Erik Nielsen. Klokkespillet omfatter i alt 12 klok-
ker med forskellige tværmål, støbt hos Eijsbouts, 
Asten, Holland og leveret af Thubalka, Vejle. Klok-

ført fra et slot i Frankrig.67 2) 1946, skænket af 
Niels Nygaard, murermester i Ryde.12 To gange 
seks spiraloprullede lysearme, sat på balusterskaft, 
der foroven har et blomsterornament, forneden 
en midtdelt hængekugle, afsluttet med en pin-
jekogle. Vestligst i skibet. (†)Lysekrone. På kirkens 
loft ligger en enkel, nyere krone med fem arme 
og glat hængekugle. Lampetter. 1-2) Trearmede 
lampetter, fæstnet til skjoldformet plade. I koret. 
3-4) Toarmede lampetter på muslingformet væg-
skjold. I tårnrummet. 
 Kirkeskib (fig. 56), 1950, skænket af lærer A. 
Thorsen.68 Tremastet bark, »Dora«, stafferet i 
hvidt, blåt og gråt. Skibet var udført af en sømand 
(C. L. Christensen(?)).69 
 †Ligbårer. 1650 indkøbtes træ til en ny ligbåre, 
som Jens Raffeshøy, vel den lokale tømrer eller 
snedker, betaltes for at udføre. En ny anskaffedes 
1681.18

 Klokker. 1) (Fig. 57), O. 1750, 76,5 cm i tvær-
mål. Klokken, der savner påskrifter, er øverst på 
halsen dekoreret med en akantusbort hvorover 
en frise med cirkelslag. Ophængt i slyngebom af 
eg, i nyere klokkestol. 

Fig. 55-56. 55. Lysekrone, skænket 1923 af Jo Jacobsen, Rydhave (s. 3148). 56. Kirkeskib, »Dora«, 1950, skænket 
af A. Thorsen (s. 3149). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 55. Chandelier, donated in 1923 by Jo Jacobsen, Rydhave. 56. 
Church ship, “Dora”, 1950, donated by A. Thorsen.
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kerække: d2, e2, fis2, gis2, a2, h2, c3, cis3, d3, d3, 
e3, fis3. Automatik fra 2007. Forberedt for en ud-
videlse til 37 klokker med betjening fra stokklavia-
tur. Spillets største klokke fungerer desuden som 
ringeklokke sammen med kirkens middelalderlige 
klokke.71 På den næststørste klokke er ligeledes 
Treeenighedssymbol og versalindskriften: »Klokke, 
ring over land og by/ Herrens nåde hver dag er 
ny«. De 11 klokker hænger i klokkestol af stål. 
 †Klokke. 1631 anskaffedes med bidrag fra kir-
keværgen, Anne Lykke til Rydhave, en ny klokke 
med tilhørende klokkestol. Klokken afhentedes 
‘ved’ (vel i) Struer, mens tømmeret kom fra Vi-
borg. 12 karle betaltes en dagsløn for at bistå med 
ophejsning af begge dele, mens en murermester 
bistod, da et ‘glamvindue’, dvs. et glamhul blev 
udhugget i forbindelse hermed og atter tilmuret. 
1673 blev ‘klokkeværket’ forfærdiget, mens aks-
len blev repareret med jernbånd 1678.18

Fig. 57-58. Klokker. 57. Nr. 1, o. 1750 (s. 3149). 58. Nr. 2, 1979 (s. 3149). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Bells. 57. 
No. 1, c. 1750s. 58. No. 2, 1979.

Fig. 59. Klokkespil, 1979 (s. 3149). Foto Arnold Mik-
kelsen 2019. – Carillon, 1979. 
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200*

for Mætte Marie Christensen, * i Hanbjerg 22. 
okt. 1807, † i Vester Weisgaard (Vester Vejsgård) 
13. jan. 1873.73 Af træ, hvidmalet, med påskrift 
i sort fraktur og skriveskrift. 120,5 cm højt. På 
bagsiden er skriftsted fra Joh. 3,16. Tidligere i kir-
kens mindelund, i dag i tårnrummet. 2) (Jf. fig. 
60), o. 1873, for gårdmand Christen Nielsen, * 
i Vester Weisgaard (Vester Vejsgård) 8. april 1794, 
† smst. 18. nov. 1873. Som nr. 1 af træ, hvidma-
let, med påskrift i sort fraktur og skriveskrift. På 
bagsiden er skriftsted fra Rom. 6,23. I tårnrum-
met. 3) (Fig. 61), o. 1887, over Laust Jacobsen, * 
i Mejrup 16. juli 1814, † i Ryde 4. juni 1887. Af 
støbejern, 162 cm højt. Gravskrift i reliefantikva. 
Korset er formet i gennembrudt arbejde med to 
stammer, mellem hvilke efeuranker snor sig. Selve 
skriftpladen er dog massiv. På soklens ses Dødens 
Genius med nedadvendt fakkel foran tre metaer 
eller målpiller, allegorier på livsløbets afslutning. 
På selve korsets bagside to ‘farvelhænder’.74

GRAVMINDER

†Epitafier(?). 1862 er ifølge synsberetningen om-
talt ‘epithafier’ i kirken.55 Disse er dog ikke nævnt 
i andre kilder.
 †Muret begravelse eller krypt. I forbindelse med 
kirkens istandsættelse 1951 påvistes under kor-
gulvet en muret begravelse eller gravkrypt, tid-
ligst nævnt 1614 (jf. s. 3116). Krypten var tom, 
og eventuelle kister har forinden været ført ud 
på kirkegården. En lem i langhusets gulv har mu-
ligvis udgjort en nedgang til krypten.27 Kryptens 
ejere kendes ikke. Ifølge kirkebogen blev Sophie 
Maltesdatter Sehested, enke efter Ulrik Sandberg, 
begravet i kirken, måske her(?), 4. maj 1706.72

 Kirkegårdsmonumenter. Som gengivet på Ferd. 
Richardts tegning fra 1867 (fig. 62) fandtes på 
kirkegården både hvidmalede trækors og jern-
kors. Af yngre eksempler er bevaret tre, nr. 1-2 af 
træ samt nr. 3 af støbejern: 1) (Jf. fig. 60), o. 1873, 

Fig. 60. Kirkegårdsmonument nr. 1-2. Trækors, o. 1873, for Mætte Marie Christen-
sen (th.) og Christen Nielsen (s. 3151). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Churchyard 
monuments no. 1-2. Wooden cross, c. 1873, for Mætte Marie Christensen (right) and Christen 
Nielsen.
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syn 1793-1815. – 773. Præsteindb. til biskop J. Bloch 
1766-69. – 846. Visitatsprotokol for Ringkøbing Amt 
1809-30. Provstiarkiver: C 39H-1. Ringkøbing nordre 
amtsprovsti. Synsprotokol for kirker og præstegår-
de 1812-24 (1835). – C 40C4-7. Ringkøbing Amts 
østre provsti. Synsprotokol for kirker og præstegårde 
1824-72. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1584-1682 (C-
KRB-353-54, Kirkergsk.). Hjerm-Ginding herreders skø-
de- og panteprotokoller. 1800 (B 78A – SP 10).
 Nationalmuseet (NM). Håndskrifter. F. Uldall, Om de 
danske Landsbykirker III, 1884, 124-27 (Uldall 1884). 
Notebøger. Søren Abildgaard, VIII, 1772-73, 150-52 
(Abildgaard). Indberetninger: Viggo Norn I, 1929-35, 81; 
Georg N. Kristiansen 1948-52 (alterbordsforside, alter-
tavle, prædikestol, Kristiansen 1948-52); Egmont Lind 
1950 (kalkmalerier, Lind 1950). 
 Tegninger og opmålinger. NM. Ferd. Richardt 
1867 (prospekt); Georg N. Kristiansen u.å. (prædike-
stolsindskrifter, kalke); Vilhelmsen & Kristensen 1987 
(alterskranke); Arkitekt Asger Thomsen, Thisted. Ib Lyd-
holm og Asger Thomsen 1999 (plan, orgel, alterskran-
ke); Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen, 
Aarhus. E. Draiby 1947, suppleret 1986 af VMB (plan, 
snit – kopier).
 Litteratur. Esben Graugaard, »Ryde kirkes historie 
indtil år 1900«, Holstebro Museums Årsskrift 1985, 17-
62 (Graugaard 1985); Kaj Jensen og Mads Bøge, Ryde 
Sogn 1796-1996. Fra selvejerbonde til herregårdsbonde. To 
hundrede års landsbyliv beskrevet, Vinderup 1997 (Jensen 
og Bøge 1997). 

Historisk indledning ved Birgitte Bøggild Johannsen 
med bidrag af Mogens Kragsig Jensen, bygningsbeskri-
velse og kalkmalerier ved Anders C. Christensen, in-
ventar og gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen, 
heraf dog orgler ved Kristian Lumholdt. Korrektur ved 
Anne Frovin. Engelsk oversættelse ved James Manley.
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet juni 2019.

1 Kong Valdemars Jordebog, Svend Aakjær (udg.), Kbh. 
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Nielsen (udg.), Kbh. 1869, 113. Gudum Kloster havde 
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KILDER OG HENVISNINGER 

Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller 
utrykte kilder anvendt i beskrivelsen af Ryde Kirke. 
For en oversigt over arkivalier og litteratur samt for-
kortelser, anvendt i Ringkøbing Amt i almindelighed, 
jf. også s. 54-59. Henvisninger til Danmarks Kirker, Kbh. 
1933- er angivet som DK, efterfulgt af betegnelsen for 
det pågældende amt; referencer inden for Ringkøbing 
Amt har dog kun sideangivelse. 

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862- (Syns-
prot.).
 Vinderup Egnshistoriske Arkiv. Diverse papirer.
 Rigsarkivet, Viborg (RAV). Ribe bispearkiv (C4): 189. 
Kirkesyn 1696-1775. – 190. Kirkesyn 1788-92. – 
194. Kirkeregnskaber for Hardsyssel 1699-1725. – 
704-09. Indberetninger om kirke- og præstegårds-

Fig. 61. Kirkegårdsmonument nr. 3. Støbejernskors, o. 
1887, for Laust Jacobsen (s. 3151). Foto Arnold Mik-
kelsen 2019. – Churchyard monument no. 3. Wrought iron 
cross, c. 1887, for Laust Jacobsen.
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1377).
14 Om Rydhave, jf. Henning Thalund, Rydhave Slot og 
slægter, Holstebro 1964, 60, 62. I det hvælvede rum i 
kælderen under hovedbygningen var væggene under 
senere kalkpuds sortstafferede, måske i forbindelse med 
opbevaring af ligkister, jf. samme, 39. Her er indret-

Fig. 62. Prospekt fra sydvest. Tegnet af Ferdinand Richardt 1867. – View from the south west. 
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1856-72 (C40C-6-7).
54 Vinderup Egnshistoriske Arkiv. Div. papirer. 
55 Jf. Jensen og Bøge 1997 30.
56 Jensen og Bøge 1997 48.
57 M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige Døbefonte, 

30 RAV. Provstiark. Ringkøbing Amts østre provsti. Syns-
protokol for kirker og præstegårde 1856-72 (C 40C-
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31 RAV. Ribe bispeark. Rgsk. 1699-1720 (C 4-194).
32 RAV. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 
1766-69 (C 4-773).
33 RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1798-
1802 (C 4-705).
34 RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1803-
04 (C 4-706).
35 RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1805-
06 (C 4-707).
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protokol for kirker og præstegårde 1812-24 (1835) 
(C39H-1).
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38 Alle daterede prøver er udtaget i tømmer, der har 
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Yngste årring er dannet 1395 (prøvenr. 71260039). 
Yngste årring på skibets enlige prøve er dannet 1228 
(prøvenr. 71261019).
39 Synsprot.; NM. Korrespondanceark.
40 Jensen og Bøge 1997 39.
41 Lind 1950. 
42 Eftersom prædikestolsopgangen blev etableret 1638, 
må der menes korets østvæg nord for opgangen.
43 NM. Antikvarisk-topografisk Ark. Indb. ved Georg N. 
Kristiansen 1948-52 (Kristiansen 1948-52).
44 RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1793-
1815 (C 4-704-09).
45 Jensen og Bøge 1997 11, 29-30, anfører en inventar-

Fig. 63. Ydre set fra sydøst. Ældre foto i Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – Exterior seen 
from the south east.
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medførte flytningen (og reduktionen) af prædikestolen 
på dette tidspunkt (og ikke 1638). 
62 Kristian Dalby, »Den 800 aar gamle Ryde Kirke 
ført nærmere sin oprindelse«, Skive Folkeblad, 23. dec. 
1950. 
63 Jensen og Bøge 1997 44.
64 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant. 
65 Jensen og Bøge 1997 53.
66 Jf. Ole Lindboe, Fornemmelse for farve: Helle Bang og 
maleriet, Kbh. 2007, 58.

Kbh. 1941 (2. udg., Højbjerg 2003), 167, 280. Flere 
eksempler på brugen af den enkeltstående lilje er 
omtalt smst. 51.
58 Jensen og Bøge 1997 57. 
59 Erik Pontoppidan og Hans de Hofman, Den danske 
Atlas V, Kbh. 1769, 817. 
60 Georg N. Kristiansen antager 1952, at ændringen 
først er foretaget ‘engang i forrige aarh.’, Kristiansen 
1948-52.
61 RAV. Bispeark. Rgsk. 1699-1720 (C 4-194). Jensen 
og Bøge 1997 22 f. antager, at istandsættelsen 1704 bl.a. 

Fig. 64-65. †Kalkmaleri, o. 1550-1600. 64. På søndre korbuevange (s. 3123). 65. På nordre korbuevange (s. 3123). – 
†Wall painting, c. 1550-1600. 64. On southern chancel arch side wall. 65. On northern chancel arch side wall. 

Fig. 66. Alterfigurer, o. 1525, vist før restaureringen med forskellige farvespor (s. 
3134). Foto Georg N. Kristiansen. – Altar figures, c. 1525, shown before the restoration 
from various colour traces.
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of the nave is no older than the 1700s. The porch 
did however have several †predecessors. The 
ground plan of the Romanesque building is laid 
out slightly eccentrically and consists of an ap-
proximately square chancel and a twice-as-long 
nave whose back walls are flush with the facades 
on the flanking walls of the chancel. The con-
struction material is raw fieldstone with quoins 
of regular ashlars. The size of the undressed field-
stones ranges between hand-sized and blocks of 
50´50 cm, and in the working process the largest 
stones have logically enough been used in the 
lower part of the wall. On the north wall of the 
chancel – but not on the other walls – one sees a 
horizontal break in construction in the form of 
a small recess in the masonry at half height (figs. 
9-10). The eastern part of the church is empha-
sized with a profiled footing, and this part of the 
church seems to represent a separate construc-
tion phase. The original south door of the nave 
is preserved in rebuilt condition, the north door 
was bricked up in 1588. 
 The Late Medieval tower in three floors with 
gables in the north and south at the western 
end of the nave is much influenced by a num-
ber of radical repairs done in the 20th century, in 
which the whole superstructure from the belfry 
floor and upwards was renewed (figs. 6 and 13). 
It is evident from the preserved written records, 
though, that it has always been necessary to de-

RYDE CHURCH 

Building. The church is on the southeasternmost 
edge of the village, on a slope with a gradual 
incline to the south, where the church square 
borders on farmland; but formerly there was a 
three-winged †property with its own garden (cf. 
figs. 1-4). The churchyard has preserved the old 
boundaries towards the south and west, while a 
northern extension took place in 1895 and an 
eastern one in 1995. The fencing consists mainly 
of stone-clad earth dikes, around the eastern ex-
tension however beech hedge. The whitewashed 
masonry main entrance in the west was accord-
ing to written sources built in 1610. The main 
entrance is closed with an older, black-painted 
wrought iron panel, while the other entrances 
consist of more recent wooden-barred gates. 
With inspiration from the so-called ‘sensory 
gardens’, a number of the churchyard’s unused 
burial plots have been furnished with thematic 
wooden, stone and glass installations (fig. 5). The 
installations in the churchyard are supplemented 
by various partly exotic wood types, including 
tulip tree, monkey puzzle tree, corkscrew hazel 
and red maple. The new section towards the east 
is entirely dominated by Siberian crabapples. 
 The church consists of a Romanesque chancel 
and nave, with a Late Gothic tower in the west. 
A smaller outhouse on the southern side at the 
juncture between chancel and nave was probably 
built in 1638, while the porch by the south side 

67 Jensen og Bøge 1997 40. 
68 Jensen og Bøge 1997 43. 
69 Gunnar Rønn og Jens Krogh, Kirkeskibe i Ringkjø-
bing Amt, Ringkøbing 1992, 74. 
70 NM. Antikvarisk-opografisk ark. Tilbud af 11. juni 
2014.
71 Tak til campanolog Per Rasmus Møller for oplys-
ninger vedr. klokkespillet.

72 NM. Antikvarisk-topografisk Ark. 6. febr. 1951; Skive 
Folkeblad 8. febr. 1951. Jensen og Bøge 1997 49. Sophie 
Maltesen Sehesteds begravelse, dog ikke placeringen af 
selve graven, er omtalt i RAV. Pastoratsark. Ryde Sogn. 
Enesteministerialbog 1650-1816 (1702-20).
73 Jensen og Bøge 1997 219 f. 
74 Aase Faye, Danske Støbejernskors, Kbh.1988, 136, nr. 
314.
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was moved to the corner on the south side of 
the chancel arch wall. Possibly in the same con-
nection, the originally four bays were reduced to 
three. The Communion table frontal was accord-
ing to the church accounts acquired in 1629, but 
in connection with the restoration of the church 
in 1950-52 was replaced by a new copy, while the 
original was deposited at the National Museum 
(figs. 22-23). From the 1600s one should further 
note a copy of Christian IV’s Bible from 1632-33, 
which however only came to the church in 2010; 
there is also a paten from 1641, a donation from 
Anne Lykke, widow of Claus Maltesen Sehested 
of Rydhave (fig. 34). The altar candlesticks of the 
church (fig. 37) are also from c. 1650. In 1682 the 
pulpit was redecorated. A major renovation of the 
church’s furnishings in Rococo style was con-
ducted in 1760 by the church owner, Jens Sehest-
ed, and his wife, Elisabeth Birgitte Sehested. The 
renewal included as mentioned not only the altar-
piece (figs. 24-29) and the pulpit  but also other 
later-vanished furnishings, including closed pews 
and a confessional as mentioned above. Eight Bib-
lical paintings, which are today on the panelling 
by the altarpiece and on the pews, are probably 
representative of these (cf. figs. 44-49 and 50-51).  
The church’s chalice (no. 1) (fig. 36) and bell (no. 
1) (fig. 57) may well be from the same period. 
 The majority of the church’s furnishings were 
however acquired after 1850. From c. 1858 comes 
the plain baptismal dish no. 1 (fig. 39), while the 
church’s earlier altar painting (cf. fig. 20), a copy 
of a work by Carl Bloch, was set up c. 1880, but 
taken down again in 1932. Wafer box no. 1 (cf. 
fig. 20) was acquired in 1890. Worth mentioning 
among furnishing items dating to the 20th centu-
ry are pews (1909) (figs. 21 and 53), hymn boards 
(1911) (fig. 21), chandeliers nos. 1-2 (1923, 1946) 
(figs. 21 and 53), a baptismal dish and chalice 
no. 2 (1933-34), a church ship (1950), baptismal 
dish no. 2 (1953), wafer box no. 2 (1958), money 
boxes (1961), bell no. 2 and a carillon (1979), the 
board listing incumbents (1981) and an altar rail 
(1987) (figs. 21, 24 and 53). The organ is from 
2000. Most recently the church has acquired a 
painting by Helle Bang, “Gabriel” (1997), hung 
in 2008 (fig. 54).

vote considerable resources to the maintenance 
of the tower, since the extension was in fact 
threatened by collapse in some periods. 
 A smaller extension with a pent roof on the 
south side of the church between chancel and 
nave comes from 1638. In this case the pulpit was 
moved to the southeastern corner of the nave, 
which required a minor extension there. 
 The church’s diminutive porch outside the 
south door of the nave can have been built at the 
earliest in the 1700s, but using material from one 
or more of the demolished predecessors which 
are documented in the church accounts. The walls 
were built in red medieval brick in monk bond, 
and the interior covered by a wooden barrel vault. 

Wall paintings. In the church traces of wall-painted 
decorations from the period c. 1550-1600 have 
been preserved on the north walls of the nave and 
the chancel. In addition traces of now vanished 
paintings from the Late Gothic period have been 
registered (figs. 18-19 and 64-65). The still-exist-
ing paintings were rediscovered in 1949 and are 
the remains of a larger programme which includ-
ed †drapery decorations. In the chancel the mo-
tifs show a Judgement Day piece in the form of 
a trumpet-blowing angel surrounded by clouds, 
beneath which a host of lost souls are driven to-
wards Hell in the form of tall tongues of fire. On 
the wall of the nave there is a representation of the 
Fall of Man. By the Tree of Knowledge, around 
the trunk of which the Serpent winds, Adam 
stands on the left and Eve on the right. From the 
luxuriant foliage of the tree Eva picks the apple. 

Furnishings. The oldest furnishing item in the 
church is the Romanesque font (fig. 38), which 
with its lily ornamentation is related to among 
other examples in Sahl and Rønbjerg. Five partly 
damaged figures from c. 1525 probably come 
from a Late Medieval altarpiece (†altarpiece no. 
1) showing the Virgin, St. Christopher, presum-
ably St. Lawrence, an unidentified bishop-saint 
and an angel (figs. 30-35). 
 From the post-Reformation period comes the 
pulpit from 1602 (figs. 41-43), which was origi-
nally set up on the south wall, but later, in 1638, 
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was probably also unfortunate for the state of the 
furnishings that the church door had stood open 
in 1793, so that in winter a great deal of snow 
had drifted into the interior. Among important 
interventions in the furnishings it should be 
mentioned that in connection with the renewal 
of the chancel floor in 1862 the Communion ta-
ble was moved forward with a heightening of this 
and thus of the altarpiece. From the same year 
comes a list of furnishings. A description of the 
church from 1871 mentions a total of 17 Biblical 
paintings which at that time were on two doors 
beside the altar, in the parson’s chair behind the 
altar, on the Rydhave family pew (†family gallery 
no. 3) and above the entrance to the tower (on a 
†gallery?) (cf. p. 3124, 3142 and 3145). With the 
installation of a tiled stove in 1890 in the north-
western corner of the nave the Rydhave pew was 
removed. Parts of it may however have been used 
in the above-mentioned panelling. In connection 
with the rebuilding of the tower in 1931 the †or-
gan was set up there. 

Sepulchral monuments. The church has no sepul-
chral tablets or older tombstones. In the restora-
tion of 1949-51 it was demonstrated that there 
had been a masonry crypt in the chancel. Who 
this specifically belonged to we do not know. 
 Particularly worth mentioning among church-
yard monuments are two wooden crosses (fig. 60, 
nos. 1-2), c. 1873, now set up inside the church, 
commemorating Mætte Marie Christensen and 
the farmer Christen Nielsen, as well as a wrought 
iron cross (fig. 61, no. 3), c. 1887, in memory of 
Laust Jacobsen. 

 Colour scheme and repairs. The colours of the 
older furnishings of the church appear to be the 
result of a refurbishing in 1986-87, as the colours 
of the historical furnishings (Communion table, 
altarpiece, pulpit, pews and panelling by the al-
tarpiece from †family gallery no. 3) were already 
established in 1950-52 after original traces from 
1760. 
 The oldest accounts of the church are pre-
served from the period 1588-1682, while the 
earliest furnishings are dated 1654-55. Within 
this period, besides the pulpit, a new altarpiece 
(no. 2, 1595) was also acquired and repaired in 
1680 at the expense of Frederik Sehested, who 
two years later also had the pulpit repainted. A 
condition report in 1700, however, described 
the state of the church as ‘very poor’ because of 
its modest income and great debt, although the 
ornaments in the church were in good condi-
tion. In 1766 the church had ‘a few years before’, 
that is in 1760, been completely renovated by the 
church owner Jens Sehested of Rydhave and as 
mentioned equipped with a new altarpiece, to 
which were added a confessional, a font (font 
cover or font lid(?)) and closed pews, all beau-
tifully painted, partly white and gilt mouldings, 
partly with Biblical pieces. Over the next few 
years the description remained positive, as fur-
nishings and ornaments were both considered in 
‘good condition’. But this did not apply to the 
alb, ‘which was so badly mauled by mice that it 
[...] was unusable.’ In 1773 the church was again 
refurbished. In 1792 it was complained, however, 
that the church and especially the altar and pulpit 
‘had long been wet’ because of the leaky roof. It 


