Rye Kirke

Opført

Opført 1125 – 1175 af frådsten formodentlig af hvideslægten. Man har fundet
en stormandsgård af frådsten bygget samtidig med kirken på marken vest for
kirken. Det er sandsynligvis Sune Ebbesøn, Skjalm Hvides barnebarn der
har ladet kirken bygge.

Ejerforhold

1909

Ydre

1150 Hvideslægten
Middelalderen under Roskilde Kapitel
1630
Niels Trolle, herefter fulgte kirken Ryegaard
1667
Holger Trolle og Ingebor Krabbe
1680
Niels Trolle
1735
Iver Rosenkrantz som også ejede Egholm
1763
Frederik Christian Rosenkrantz
1804
Stamhuset Rosenkrantz
1824
Stamhuset overtages af familien Scheel
Kirken overgik til selveje.

Kirken er opført af frådsten fra det daværende frådstensbrud ved Vintre
Møller.
Rye kirke har bevaret sin romanske apsis, sit romanske tårn og skib.
En brand i 1658 medførte ombygning samtidig med opførelse af nordkapel
og tårn. Der er foretaget endnu en ombygning 1770-71 og en i 1732.
Våbenhuset er fra 1886.

Hele tårnets øverste del stammer fra 1770, da den daværende ejer af kirken F. C.
Rosenkrantz nedbrød et daværende spir på tårnet hvor den tidligere ejer Holger Trolle i
1694 havde sat sit navnetræk. Det brød Rosenkrantz sig ikke om, og han gav tårnet
sit nuværende udseende og satte sine egne og sin hustrus initialer på tårnets vestgavl,
F.C.R. og D.R. samt årstallet 1770 med smedede jernbogstaver. Ligeledes opsatte han på
tårnets sydlige tagside i de røde tegl sortglaserede vingetegl med bogstaverne F.R.C. og
årstallet 1771 uden om et kors.
.

Indre

Skib og kor har bjælkeloft.

Prædikestolen er fra Caspar Lybbekes værksted i Roskilde og hovedfeltet er prydet af
Niels Trolle og hans to hustruers våben. H.N.T for Her Niels Trolle.
Døbefont er romansk hugget i granit. Den stammer fra kirkens opførelse. I en årrække
stod den i Ryegaards have. Den vendte tilbage til i kirken 1929

Hovedatraktionen i Rye kirke er kalkmaleriet på hvælvet i apsis, som fremstiller den
himmelske herre. Det blev skabt af Jørlundeværkstedet omkring 1150. Det
blev fremdraget og restaureret i 1969.

Inventar

Pengebloken, som er fra 1700-tallet,
står i våbenhuset

Dåbsfad er fra omkring 1560 og er et sydtysk arbejde

Alterkalken, der er stemplet med Københavns byvåben 1842, er graveret: ”Foræret til Rye
Kirke af A.E. Grevinde af Scheel i maj 1842”.
Klokker

Den ene af kirkens to klokker er fra 1516. Den anden klokke er fra 1688 og
har indskriften; ”Salig Her Oberst Holger Trolle, Ingebor Krabbe”. Den er
altså bekostet af Holger Trolles enke.
Ved klokkeskatten i 1528 og 1602 har man måtte aflevere klokker.

Kirkegårdens gravsteder for Scheel familien fra Ryegård.

Støbejernstavle for de myrdede fra Ejby, Parcellist Niels Jørgensen hans hustru Marie
Jensdatter og søn Jørgen Nielsen, de blev myrdet i januar 1842 af to røvere fra Venslev.
Venslev var dengang en ren røverkule. Efter mordet blev der ryddet op. Morderne blev
henrettet og ikke mindre end 41 personer fra Venslev kom i arresten i Frederikssund.

Rye med kirken i baggrunden på et postkort fra 1906

