
Fig. 1. Torup. Ydre, set fra sydøst.

T O R U P  K I R K E *
S T R Ø  H E R R E D

Kirken har været viet S. Margrete1. 1336 blev den af hertuginde Ingeborg af Sverige, 
Halland og Samsø, der hævdede at være dens sande patron og at have fuld præsen- 

tationsret til den, overdraget til Agnete kloster i Roskilde2. Samme år bekræftede Ros
kildebispen inkorporationen, dog med forbehold af katedratikumafgiften, og bestemte, 
at sognet skulle betjenes af en evig vikar, udpeget af priorinden sammen med konventet. 
Af biskoppens samtidige brev til klostret fremgår, at man i Roskilde anså kongen i for
ening med biskoppen som den, hvem den fulde patronatsret tilkom indtil da, idet inkor
porationen skete med forventet samtykke af en kommende dansk konge, og at man 
følgelig har betragtet hertuginden som kongemagtens repræsentant under de daværende 
opløste tilstande i riget3. 1395 ses klostret at have bortlejet kaldet til en præst4, og endnu 
1566 fastslog stiftslensmanden og kapitlet i Roskilde, at forbindelsen med klostret bestod 
i form af en afgiftsydelse til sognepræsten5. O. 1590 havde Oluf degn kongelig majestæts 
anpart i tienden for fem pund rug og fem pund byg efter prinsens brev6. 1567 talte sognet 
33 tiendeydere7. Kirken ejedes af staten og var sidst underlagt landbrugsministeriets 
domænekontor (jfr. Kregme p. 1559); 1. okt. 1933 overgik den til selveje. — På refor- 
mationstiden skal Torup have været anneks til Melby (p. 1609)8.

Sagn. Det almindelige vandresagn om kirkens grundvold, der blev flyttet ved natte

* Se korrekturnoten p. 1669 om iagttagelser ved restaureringen 1971.
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tide9, er her knyttet til »Tinghøj« på kirkegården, en nu forsvunden †gravhøj. — På en 
mark i Ullerup har der ligget en »Maisten«, flad på oversiden og med aftryk af fem fingre 
fra en kæmpe, som ville kaste den på Torup kirketårn10.

†Kapel. I Torplille lod kongen [Valdemar Atterdag] ifølge Roskildebispens jordebog 
opføre en del huse [til jagtbrug] hvoriblandt et kapel, som Grubendal mod biskoppens 
vilje havde ladet fjerne11.

Kirken og præstegården ligger nordvestligt i Torup by og helt mod øst i 
sognet, som omfatter den vestlige del af halvøen Halsnæs; denne skal ifølge 
kong Valdemars jordebog helt eller delvis have tilhørt kongemagten, hvilket 
måske ikke har været uden betydning for kirkens ældre bygningshistorie 
(sml. p. 1638 med note 18).

Kirkegården, som er udvidet mod øst 184512, falder stærkt fra bygningen 
mod hegnsmurene i syd og vest, noget mindre mod nord og øst. Hvidtede, 
stærkt flikkede og indvendig næsten jorddækkede mure af kampesten og tegl 
findes i de to vesthjørner og delvis i nord. Det midterste stykke af vestmuren 
er fornyet i forbindelse med en partiel nedrivning af den gamle præstegårds 
østlænge; nordenden af denne længe er omdannet til toiletbygning for kir
ken. Nordmurens forlængelse mod øst og hele sydmuren har nu mure af gule 
sten tækket med vingetegl, mens østmuren er sat af røde munkesten med af
dækning af munke-nonne tegl.

Indgange. Østmurens store portal med køreport og to låger under en gavl 
med blændinger og kamtakker er af materiale som muren. Udvidelsens syd- 
og nordmur har hver en lågeåbning, hvoraf den nordre giver adgang til den 
nuværende præsteboligs have. Den egentlige hovedindgang, køreport og to fod
gængerlåger mellem hvidtede, teglhængte piller, lindes i syd, ud for våbenhu
set og nær sydvesthjørnet. Alle indgange har tremmefløje. — Som følge af 
kirkens beliggenhed i forhold til byen er det naturligt, at arkivalierne kun ken
der præstelågen i vest og portene i syd og øst; om den sidste oplyses det 169413, 
at der til lågen måtte anskaffes en hængelås, således at man kunne udelukke 
soldater og andre, som gik ind og skød på kirken og tårnet.

†Kirkeriste er omtalt i øst og syd, men gravene under dem synes ikke altid 
at have været veloprensede; 163413 måtte man således bekoste en låge til den 
søndre rist »formedelst svin og gæs krøb derover«.

†Kirkelade. 161714 nedrev man et stykke af bygningen, der må have ligget 
i syd eller øst, fordi materialerne skulle bruges til et nyt kapel (p. 1646); resten 
istandsattes på taget et par år senere og var i øvrigt fæstet bort som bolig. På 
grund af dårlig vedligeholdelse måtte en faldefærdig del af tagværket nedtages 
166415, og 169713 blev det sidste stykke af laden nedbrudt.

†Halsjern. 1759 oplyses det, at en pige har stået i halsjernet en time før og 
en time efter gudstjenesten16.
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Kirken er et hvælvet langhus med fire tilbygninger. Den ældste del er skibet 
af en 1100-tals kirke, hvis korparti afløstes af et langhuskor omkring 1400. 
Ved skibets vestende står underdelen af et stort tårn fra omkring 1200, som 
er forsynet med trappehus i nord og helt ombygget for de øvre stokværks 
vedkommende i begyndelsen af 1500’rne, da der tillige rejstes et sakristi på 
korets nordside. Våbenhuset foran syddøren er nybygget 1691, og en overvæl
dende tilbygning i nord stammer fra 1746. Forsvundet er et nordkapel fra 
1617 og et nordre våbenhus. Orienteringen har afvigelse til syd.

Af det ældste anlæg er næsten kun skibets sydmur med sydvesthjørnet17 i 
behold, og det er tvivlsomt, om der findes spor af oprindelige åbninger (jfr. 
dog syddøren). Såvidt puds- og hvidtelag tillader en bestemmelse af bygge
materialet er der i hovedsagen anvendt kampesten med hjørnekvadre; det er 
troligt, at syddørens kridtkvadre også hører til blandt de oprindelige materia
ler. — Enkelte steder på overvæggene kan man se en murbehandling med et 
lag groft puds, dækket af en mere finkornet, glittet kalkmaleripuds, der hører 
sammen med de senromanske vinduer. — Ved skibets sydvesthjørne ses et lille 
stykke sokkel med tre retvinklede fremspring og sat af ubehandlede eller kun 
svagt tildannede kampesten. Soklen kan i tykt overpudset stand følges på 
begge sider af syddøren.

Tilføjelser og ændringer. O. 1200 ændrede kirken karakter. Ved vestgavlen 
rejstes der et vældigt tårn, hvis understokværk åbnedes mod skibet med en 
fornem arkade. Udformningen af denne og andre detaljer røber, at der ikke 

Fig. 2. Torup. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1936. Suppleret af K. de F. L. og El. M. 1971.
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Fig. 3. Torup. Tårnrummets sydvæg. 1:150. Tegnet af El. 
M. 1971 (p. 1639). Ved restaureringen er det viste vindue 
formindsket og dørenes bueslag suppleret.

har været tale om noget almindeligt tårn18. Efter at vestgavlen var nedrevet, 
ombyggedes vinduerne i skibet samt muligvis tillige dørene, og murene forbe
redtes for kalkmalerier med glittet puds (p. 1637 og kalkmalerier p. 1647). Selv 
om samtidigheden af disse arbejder ikke kan bevises, er det rimeligt at betragte 
dem som led i samme byggeplan.

(†)Tårn. Som nævnt tik kirken o. 1200 et tårn, hvoraf understokværket og 
det følgende stokværks østmur indgår i det nuværende tårn. Tilbygningens 
syld følger det faldende terræn, og da denne syld ligesom muligvis understok- 
værkets tre frie mure er udført inden skibets vestgavl blev nedrevet, fik man 
visse problemer med kirkens gulvniveauer (sml. p. 1640). Som det så ofte er 
tilfældet med de ældste tilbygninger til de nordsjællandske kirker er der også 
til dette tårn anvendt granitkvadre i begrænset omfang. De sidder udvendig 
indtil ca. 2,2 m over syldstenene i vest, og de nederste 85 cm er forarbejdet som 
en svagt fremspringende skråkantsokkel Kvadrene er forholdsvis veltildannede, 
men i den glatte overflade ses mange klovhuller. Til resten af murværket er der 
benyttet munkesten i munkeskifte, undertiden med flere løbere eller kopper 
på stribe, og med mange sortbrændte kopper.

To teglstensskifter over kvadrene er der med et hulkantprofileret skifte skabt 
en svag indrykning i hver af de frie mure, således at hjørnerne træder frem 
som lisener. Ved den senmiddelalderlige ombygning har man respekteret den 
ældre arkitektur, og hjørnelisenerne fortsætter op til tårnets gesims (p. 1643).

— En tilsvarende tilbagetrækning af murfladen ved et hulkantprofileret led er 
gennemført i tårnrummet. Springet ligger her et par skifter højere end udven
dig, og det danner fodlinie i svagt fordybede skjoldbuefelter under den sen
middelalderlige hvælving; iagttagelser gjort ved pudsafbankninger på sydvæg
gen19 tyder dog på, at vægfladen helt op til skjoldbuen er oprindelig, og at 
det nuværende hvælv følger ældre forlæg i syd, vest og nord, dvs. at tårnrum
met fra begyndelsen har været beregnet for overdækning med eet stort hvælv.

Udvendig i sydmurens østre del ses lodfuger af en høj, smal dør, som nu er 
uden overdækning; karmene er som det omgivende murværk kvadersatte for- 
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Fig. 4. Torup. Detalje af tårndørens bemalede stik (p. 1639).

neden og af tegl foroven. En skitse fra 188320 viser døren dækket af et †tym
panon med halvcirkulært, fordybet felt. I forbindelse med de nævnte under
søgelser blev dørens underside befriet for puds og tilmuring. Herved blottedes 
også den til et tympanon svarende retkantede lysning, der endnu dækkes af 
en stenbjælke, som bærer et muret spejl af tegl. Dørens kun svagt smigede 
inderkarme og dørens hele inderside er også af tegl. Stikket er firdobbelt, sam
mensat af to rulskifter og to fladskifter af krumme sten, riffelhugne som ad
skillige andre i vægfladen (fig. 3—4). Det smukt udførte murværk står med en 
glat, svagt indtrykket fuge, og det havde ved afdækningen en oprindelig bema
ling, der er det hidtil bedst kendte eksempel på, hvor farvestrålende datidens 
teglmurværk overleveredes eftertiden; hele vægfladen er rødkalket, afstreget

H.J.  1970
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med smalle, hvide fuger21, som følger mørtelfugerne, og i det ydre halvstens 
stik over døren er hveranden sten forsynet med en blåsort farve. I lighed her
med er stenbjælken under dørens indre spejl malet blåsort og selve spejlet rødt 
med hvide fuger. Om flere detaljer: se korrekturnote p. 1669.

Tårnarkaden, der åbnede rummet mod det ældre skib, har været usædvan
lig rigt udstyret. Det er sandsynligt, at den var tvillingdelt, som antydet på 
snittet fig. 5; bevaret er kun vangerne i syd og nord, der danner vederlag for 
den nuværende tårnarkade. Vangerne (fig. 6) har en seks skifter høj sokkel, 
der afsluttes med dobbeltprofil (halvrundstav under hulkant), og mod arka
den en halvsøjle med muret plint og base22; den sidste er formet som et ter
ningkapitæl med fordybede felter indhugget i skjoldene. I cirka 90 cm.s højde 
er søjlestaven forsynet med en vulst, som formentlig angiver den halve længde, 
og i samme højde har vangens retkantede del et skråkantet kragbånd. Halv
søjlernes kapitæler er forsvundne ved tårnarkadens ommuring, og det samme 
er tilfældet med en eventuel midtsøjle23.

Sammenføjningen af arkadens vanger og resterne af skibets vestgavl voldte 
stort besvær, antagelig fordi man som nævnt opførte tårnets nedre mure inden 
gavlens nedrivning; øgningen skjuler sig i store uregelmæssige murklodser, der 
ved skibets overhvælvning fandt anvendelse som hvælvpiller. Tårnets ældste 
gulv synes som følge af terrænnets fald (sml. p. 1638) at have ligget 20 cm 
under gulvniveauet i skibet, men senest i forbindelse med indbygning af ski
bets hvælv (p. 1641) blev denne niveauforskel udlignet på bekostning af ar- 
kadehalvsøjlernes plinter.

Fra tårnrummet var der gennem en lav, rundbuet dør i syd adgang til en 
ligeløbstrappe, som i murlivet førte op til sydvesthjørnet af det følgende stok
værk, der blev nedrevet endnu i middelalderen sammen med hele overbygnin
gen. Både døren, der sidder midt under tårnets sydvindue, og trappen blev af
dækket 1971; døren har halvstens stik med prydskifte, og det lille forrum en 
rundbuet hvælving, hvis top er ødelagt af et senere vindue. En smiget, 40 cm 
bred lysglug er udvendig tilmuret med et par teglstumper, som i vderfaçaden 
viser sig mellem to kampesten, og trappens øvre del ødelagt ved en ommuring 
af tårnets sydvesthjørne (sml. fig. 2—3).

Vinduesændring i skibet og syddøren. To sekundære vinduer er bevaret i syd, 
og de har tilsyneladende aldrig været tilmuret. De er sat af munkesten og 
kridt (sml. Annisse p. 1366), med en 9 cm lysningsramme af sten på højkant, 
der udvendig har en halvanden cm dyb glasfals. Lysningen sidder kun 26 cm 
fra ydre murflugt, og derfor er indersmigene meget store. Det vestlige af de to 
vinduer måler indvendig 263 x 135 cm, i lysningen ca. 150x42 cm og i udven
dig bredde 74 cm.

Skibets dør er af egnens vanlige type med svagt forsænket ydre tympanon- 
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felt båret af egeplanker og indrammet af et rundbuet stik, der er sat af kile- 
dannede kridtsten. I karmene træffes en blanding af kridt og munkesten lige
som i de sekundære vinduer, og det forekommer derfor troligt, at døren er del
vis omsat i samme periode. På et langt senere tidspunkt (måske ved anskaffel
sen af den nuværende dørfløj p. 1661) er lysningen gjort lavere og fladbuet. 

De tre krydshvælv i skibet må trods deres enkle former dateres tiJ 1300’rne. 
De er indbygget, før det smalle kor øg triumfmuren veg pladsen for langhus- 
koret, og de skæve fag viser, at man respekterede syddøren og de flankerende 
vinduer, men også at man opgav norddøren. Bortset fra de p. 1640 omtalte 
murklodser i skibets vesthjørner kom hvælvene til at hvile på ret kraftige, 
enkeltfalsede vægpiller med affasede hjørner og omløbende kragbånd samt 
halvanden stens gjordbuer og halvstens ribber; disse springer frem over krag- 
båndet som en tilspidset konsol, der efterhånden vokser til fuld ribbebredde. 
De skæve fag har medført, at en del af kapperne er meget stærkt buklede; 
ingen overribber. — 165313 blev kirkens hvælvinger styrket samt hvidtet »un
der og oven«, og det samme skete påny 176824, da der tillige indsattes kiler. — 
Sammen med hvælvslagningen fik skibet nyt gulv af munkesten, der ligger 
omtrent i samme niveau som det nuværende.

Langhuskoret med dets to pyntelige krydshvælv og særprægede vinduesform 
skal antagelig dateres Lil omkring 1400. Afsnittet hviler på en syld af liggende 
kampesten og er af munkesten med ridsefuge. Bag sakristiet kan man se, at 
murværket først har stået i blank mur, thi vinduesstikket her er hvidtet som 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 104

Fig. 5—6. Torup. 5. Snit i skib, set mod vest. Tårnarkadens midtsøjle er rekonstrueret (p. 1640). 
1 :150. 6. Tårnarkadens svdvange. 1:50 (p. 1640). Målt af C. G. Schultz 1936.
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Fig. 7. Torup. Ydre, set fra nordøst.

underlag for en farvelægning af stikstenene, vekslende i rødt og sort og med 
hvidmalede fugelinjer (sml. tårnet p. 1639). Inden sakristiet rejstes, blev mu
ren dækket med en gullig, skarpkornet puds og flere hvidtelag.

Der er bevaret to oprindelige vinduer, eet i gavlen og eet i østfagets nord
side. Det sidste har en mærkværdig arkaiserende form, der må skyldes en for 
århundredet vistnok sjælden hensynsfuldhed overfor skibets senromanske vin
duesform med de smige karme; men korvinduets karmsmige er brudt, således 
at den ydre og indre halve sten står vinkelret på murens plan. Det ydre stik 
er rundbuet som ved skibets vinduer, det indre derimod fladbuet. Også gavl
vinduet er rundbuet udvendig, men forsynet med en halvstens fals og indven
dig placeret i en dyb, fladbuet blænding.

Korgavlen har fem kamtakker og samme antal høj blændinger, der er tvil- 
lingdelt af en halvstens stav og afdækket med spidsbuer. I midtblændingen 
flankeres staven af to slanke lyssprækker. Langhuskorets to krydshvælv er 
uden tvivl oprindelige, selv om de hviler på falsede vægpiller, der ikke synes 
at være i forbandt med murene. Pillerne har forlæg for de halvsten brede rib
ber og dobbelt kragbånd (hulkehl over rundstav, adskilt af glat skifte); kap
pernes fodselslinie markeres af en rundstav undtagen på gjordbuen, og rib- 

Victor Hermansen 1939
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berne mødes om en rund og en diagonaltstillet slutsten. Kapperne er kun svagt 
buklede. Forneden i flere svikler er der et lille hul, spygat, til afledning af van
det fra utætte tage; på oversiden kan man se, hvorledes lommeudmuringens 
mørtelafdækning er formet med henblik på afledningen af vandet ud gennem 
hullet, hvorfra det dryppede ned i kirken.

Tårnets ombygning. Ca. 300 år efter at kirkens tårn var opført (p. 1638), 
blev det næsten fuldstændig ombygget. Tårnrummet forsynedes med en stjerne- 
hvælving, og i denne forbindelse fik arkaden til skibet sikkert sin nuværende 
form. Fra ombygningen stammer også ydermurene i de to øvre stokværk, de 
øst-vest vendte blændingsgavle og trappehuset i nord. Ved fornyelsen af mu
rene respekteredes hjørnelisenerne, som er ført helt til murkronen, hvor de 
forbindes med en ret original gesims, der bedst beskrives som en »dobbelt« 
bloktandgesims. I mellemstokværket ses rhombeformet mønstermuring med 
sortbrændte kopper (jfr. fig. 9).

Det meget pyntelige trappehus (fig. 9) hører antagelig sammen med den 
senmiddelalderlige ombygning, men det har voldt nogen vanskelighed at få 
spindeltrappen til at udmunde fornuftigt ved døren i mellemstokværket. Et 
godt stykke over den slanke, rundbuede underdør har husets tre sider en fire

104*

Fig. 8. Torup. Indre, set mod øst. Erik Skov 1957
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skifter høj kordongesims; lidt højere træder nordmuren 18 cm tilbage og hver 
mur har en cirkelblænding med pudset bund. Øst- og vestmuren afsluttes med 
savskiftegesims, mens nordmuren har en gavl, hvis strømskifter stammer fra 
172724; på det tidspunkt var gavlen blæst ned, og den nye blev bundet fast 
med to ankre, hvis forkilede hoveder ses såvel udvendig som i mellemstok- 
værket. Trappen har 15 cm tyk, rund spindel og loft af fladbuede binderstik.

I mellemstokværkets østmur spores levningerne af det ældre tårns murværk 
(sml. p. 1638). — Klokkestokværket har til hvert verdenshjørne to slanke 
glamhuller, der at dømme efter huller før indvendige lukkebomme må være 
blevet forsynet med trælemme fra begyndelsen. De fladtrykte rundbuestik er 
alle fra 176824, da tårnet gennemgik en omfattende skalmuring i syd og vest, 
der også synes at have omfattet den vestre blændingsgavl; denne fremtræder 
nu som en replik af østgavlen, der har ni høj blændinger med spidsbuede stik, 
som omslutter et udkragende, muret kors, hvorunder blændingsbunden bry
des af en vandret afdækket, slank inderblænding; brynede og vistnok ommure
de kamtakker.

Indtil 1740 tjente tårnrummet som dåbskapel, og 176824 indrettedes det ved 
hjælp af et gammelt pulpitur til materialrum og kalkhus; tre år senere blev 
der på den resterende plads opstillet 12 stole.

Sakristiet, der er noget yngre end langhuskoret og første gang omtalt 161313, 
er af munkesten i middelalderligt skifte, på kampestenssyld og forsynet med 
falsgesims; taggavlen har syv (delvis ommurede) kamtakker og et tilsvarende 
antal spidsbuede høj blændinger. Det indre dækkes af en almindelig kryds
hvælving med lette overribber. Forbindelsen til koret er nu en retkantet dør
åbning, som formentlig stammer fra 187425, da man opgav en »uhensigtsmæs
sig« dør, som en årrække forinden var blevet brudt gennem muren til nordre 
tilbygning fra 1746. I nordgavlen er der en dør til det frie, som er indføjet i 
en ældre åbning, der kan stamme fra 163913, og i øst et cirkelvindue fra o. 1900.

Våbenhuset i syd er opført (eller ombygget) 169113 som afløsning for et ældre. 
1790 forhøjet og forsynet med nyt tagværk og ny gavl. Gråmalet bjælkeloft.

Nordre tilbygning er opført 1746 ifølge en resolution fra 1745, der bestemte, 
at pladsmanglen skulle afhjælpes på andre, mere velhavende kirkers bekost
ning, og at udvidelsen skulle være 24 alen, svarende til »den gl. kirkes længde 
fra tårnet til sakristiets vestre mur« og have en udvendig dybde på 13 alen24. 

Gennem placeringen på kirkens nordside, det flammede teglstensmateriale 
og den nærmest asketiske arkitektur (hjørnelisener, prolilgesims, fladrundbuede 
vinduer, valmtag samt indvendige spareblændinger, bjælkeloft og et stort pul
pitur) er tilbygningen en nøje parallel til dem, der før og ved samme tid op
førtes ved Rytterdistriktets kirker26. Håndværkerne er da også de samme, som 
optræder ved kronens andre kirker: murmester Hans Engel og snedker Jens 
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Fig. 9. Torup. Tårntrappe, 
(p. 1643).

Victor Hermansen 1939

Christensen, begge af Farum, blvtækker Hans Truelsen Holm, Frederiksborg, 
og maler Hans Nielsen, Ganløse.

Alene størrelsen sætter Torup-tilbygningen i særklasse og har givet anledning 
til, at taget er tvedelt. Denne deling giver sig i det indre udslag i en nord-syd- 
gående drager, som er understøttet af en træsøjle, der tillige havde en funk
tion i forbindelse med det forsvundne pulpitur.

Sammenbygningen med den ældre kirke skete ved nedbrydning af de mur
partier, der begrænsedes af hvælvenes skjoldbuer, hvorved man fik fire arkader 
til den »nye kirke« og undgik, at den store tilbygning kom til at dominere det 
gamle interiør (sml. fig. 8 og 10).

Arkivalierne giver et godt indtryk af rummets †farveholdning, da Hans 
Nielsen to år senere havde fuldført sit arbejde: omkring vægblændinger og de
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fire arkader var der en primitiv efterligning af rustikkvadre (sml. Ølsted p. 
1537), de tre arkadepiller og det øst-vestgående pulpiturs søjler var marmo
rerede, pulpiturets forpanel stod med »en rød og hvid marmor i de 17 fyldinger 
og en skiøn gul i rabatterne«, dets underside var blåt med gule stjerner, trap
perne blå og rummets loftsbjælker røde med gule lister. — Hele dette farve
strålende indre er forlængst borte. Bjælkeloftet blev underforskallet og gipset 
186925, de blyindfattede, fladrunde vinduer er udskiftet med spidsbuede jern
vinduer, og 191027 udskiltes den østligste fjerdedel til ligkapel med ny dør i nord; 
det medførte tilmuring af den østligste arkade til skibet. Den vestligste har 
også en tid været lukket med en tynd mur, men denne er fjernet, og i de tre 
åbne arkader er der 1951 indsat glaspartier med døre (arkitekt Rolf Graae). 

†Kapel på skibets nordside. Materialet fra den 1617 nedrevne del af kirke
laden (p. 1636) blev anvendt til et kapel, der stod under opførelse samme år. 
1620 købtes brædder til loftet, og et to år senere opført pulpitur havde måske 
plads her. 1626 omtales tegltaget på »Nørre kapel«28.

†Nordre våbenhus (sml. fig. 2), der 1624 er omtalt sammen med søndre, må 
have været ældre end overhvælvningen af det romanske skib i 1300’rne, der 
medførte lukning af norddøren. — Det 1684 omtalte kalkhus, hvis tagværk 
fornyedes 169713, var formentlig identisk med våbenhuset (sml. kalkhus p. 1644). 

Tagværker. Krydsbåndstagværkerne af eg over langhuset er formentlig op
sat dels sammen med skibets hvælv, dels ved langhuskorets opførelse, men de 
er stærkt repareret og ombygget, ikke mindst ved nordudvidelsen 174624. Ad
skillige genanvendte stykker egetømmer har udskæringer, som taler for, at de 
har hørt hjemme i kirkens ældste tagværk, hvor hvert spærfag har haft et 
hanebånd og en lang spærstiver i hver side. Nordre tilbygning har samtidigt 
tagværk, våbenhusets er fra 178329 og tårnets fra 184812.

Tårnet står i blank mur med hvidtede blændingsbunde, resten af kirken er 
dækket med en art stænkpuds og hvidtet; 171430 omtales en anstrygning med 
gråt udvendig. De romanske spærrester viser spor efter en bræddebeklædning, 
og det er sandsynligt, at bygningens ældste tag har været af bly; nu har hele 
langhuset og tårnet bly, men i 1600’rnes begyndelse var en del af langhuset 
tækket med munke- og nonnesten, der udskiftedes med bly, bl.a. 1607 og 161613. 
Munketag fandtes også tidligere på sakristi og våbenhus, der nu har vingetegl, 
men ses nu kun på kamtakker. — Alle vinduer har nyere, spidsbuede jern
rammer. Skibets gulv, der kun er hævet lidt i forhold til det oprindelige, vil 
sammen med korets og tårnets blive omlagt ved den igangværende restaurering 
(arkitekt Rolf Graae); nordre tilbygning har gulv af gule sten i sand, våben
huset af røde munkesten og resten af gule sten og brædder (i stolestader).

En †solskive, omtalt 162613, kan være identisk med en urskive.
En vindfløj fra 1891, på tårnets vestre gavl, skal have afløst en fra 176831. 
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Fig. 10. Torup. Indre, set mod tilbygningen fra 1746,

KALKMALERIER

1889 konstateredes spor af kalkmalerier, der samme år undersøgtes af J. 
Magnus-Petersen. Han afdækkede i sydsiden af langhusets 4. fag fra øst et 
udsnit af en senromansk billedfrise, der er udført efter de store byggearbejder
o. 1200 (p. 1637). Herover lå rester af et lag fra 1300-tallet, og desuden fandtes 
i alle langhusets og tårnets hvælv en udsmykning fra tiden henimod eller o. 
1500 samt flere eftermiddelalderlige lag32. 1891 restaurerede Magnus-Petersen 
de senromanske malerier, mens resten overhvidtedes. 1949 genrestaureredes 
de delvis stærkt supplerede billeder af Egmont Lind.

1953 påvistes to lag på langhusets østvæg, hvoraf det yngste var fra 1500- 
tallets første halvdel. Billederne her restaureredes af E. Lind 1955, mens spor 
på korfagets nordvæg og hvælv overhvidtedes.

1) Senromanske (fig. 11 b). På sydvæggen i langhusets 4. fag fra øst, ved døren 
og i det østre af de to senromanske vinduer; flere steder på overvæggene spo
res rester af den samme dekoration. Væggens frisebillede viser rester af en ud- 
drivelsesscene. Østligst står englen med bleggrøn kappe over den fodside kjor
tel, og herefter følger Adam og Eva, hvor kun de nøgne overkroppe samt an
tydninger af grønne figenblade er bevaret. Under billedfrisen ses en hjertepal- 

E.M. 1970
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Fig. 11 a—b. Torup. Kalkmalerier på sydvæggen i langhusets 4. fag fra øst. a. †Kalkmaleri, efter 
akvarel af J. Magnus-Petersen 1889 (p. 1649). b. Bevarede malerier (p. 1647).

met på netmønstret baggrund og under denne lavfrise et draperi, som fort
sætter under vinduets fremstillinger.

I østre vindueskarm ses Olav den Hellige (fig. 12), skægløs og siddende med 
krydsede ben på sin tronstol33. Han holder stridsøksen i højre hånd og har en 
folderig, okkergul kappe over den bleggrønne kjortel. På vestre karmside lindes 
en stående, fuldt pansret kriger, der måske også forestiller en helgen (fig. 12 
til højre). Krigerens øvre del er blågrå, den nedre okkergul. Begge fremstil
linger har en karakteristisk, rudemønstret baggrund, og på vinduets buede un
derside ses et bleggrønt rankeornament; streger og konturer er rødbrune overalt.

Såvel teknisk som kompositorisk hører udsmykningen endnu hjemme i den 
romanske tradition. De karakteristiske dekorative elementer placerer maleri
erne i perioden 1250—130034, omend krigerens våben og udrustning kan fore
komme anakronistisk for denne tid35.

2) 1400-tallet (jfr. fig. 13 og 14). På korets østvæg og i fladbuet vinduesniche 
her. I nichen afdækkedes figurrester (en bisp?) og på væggen spor efter draperi 
samt rødbrun, rodlignende genstand. Vægfragmenterne er ifølge Lind ældre 
end dekoration nr. 3 og sandsynligvis samtidige med resterne i nichen.

H. J. 1970
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Fig. 12. Torup. Kalkmalerier på vinduets smige karme (sml. fig. 11 b), forestillende Olav den hellige 
og en anden helgen (p. 1648).

3) O. 1500—50. Vinduesnichen i korets østvæg flankeres af to englefigurer 
(fig. 13), indrammet af kraftige, rødbrune drueklaseranker. Stilistisk karakter 
og dragtdetaljer placerer dekorationen godt inde i 1500-tallets første halvdel36.

†Kalkmalerier. 1) 1300-tallet (fig. 11 a). I langhusets 4. fag fra øst, på sydvæg
gen mellem døren og det senromanske vindue. Fragmenterne bestod af et ind- 
vielseskors samt herover den nedre del af et billedfelt forestillende Jesu fod
sel37. Den usædvanlige ikonografi med oksen og æselet, som stikker deres ho
veder frem igennem rundbuede luger under krybbelejet skyldes vel komposi
toriske hensyn. Farverne på Magnus-Petersens akvarelkopi er okker, brun og 
rødbrun i indvielseskorset, blå, gul og brun i krybbefragmentet. Malerispor 
over krybben »syntes at forestille en båre med draperi«.

2) O. 1500(?). Ifølge Magnus-Petersen fra o. 1500. De 1891 genhvidtede kalk
malerirester sås på hovedparten af kirkens hvælvkapper samt på flere piller.

1. fag fra øst, nordkappen: Rester af Kristus på korset og »i kappens neder
ste spids en karikaturagtig fremstilling af tornekroningen«. Sydkappen: »Ufor- 

Egmont Lind 1949
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Fig. 13. Torup. Kalkmaleri på 
korets østvæg (p. 1648, 1649).

melige djævleskikkelser, malede med røde langagtige klatter uden contourer«. 
Vestkappen: Lykkehjulet. Alle korhvælvets figurer var »usædvanlig små, om
trent 9 à 12 tommer høje, malede med en vis grad af finhed, men uden kunst- 
værd og uproportionelle i de enkelte legemsdele«.

2. fag fra øst, vestkappen: »Rester af et hus og levninger af menneskelige 
figurer«. Stækt medtagne rester på de øvrige kapper.

3. fag fra øst: Ingen rester på grund af tidligere beskadigelser.
4. fag fra øst, nordkappen: Over skjoldbuens toppunkt en stor lilje, flankeret 

af 2 skjolde og omgivet af ornamenter. Skjoldet øst for liljen indeholdt et bo
mærke (som en t-rune med to lige lange tværstreger) på rød grund; det vest
lige skjold havde hvid bund, »men noget våbenmærke kunne ikke findes«.

5. fag fra øst: »Kun spor af dårligt malede ornamenter«.
På ribberne skråtløbende, forskelligt farvede striber i rødt, gult og gråt. 

Gjordbuerne havde forskellige dekorationer: et »råtmalet« siksakmønster på 
»buen ved 1. hvælving« og imellem langhusets 3. og 4. hvælv malede murstens- 
skifter i rødt og gult. På nordpillerne var der ligeledes levninger af maleri, 

Egmont Lind 1957

1650
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Fig. 14. Torup. Korbuekrucifiks (sml. fig. 15), nu alterprydelse (p. 1652), H. J.  1970
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navnlig på pillen mellem langhusets 3. og 4. hvælv fra øst, som syntes at have 
været helt dækket af et netmønster i ensartet rød farve38.

Tårnhvælvet: På flere kapper fandtes rester af malede ornamenter, mest in
takt på østkappen, hvoraf Magnus-Petersen har tegnet en skitse, der viser en 
stor symmetrisk plante over skjoldbuen — »et råt ornament . . . malet med 
ensfarvede røde streger«. Tårnets nordvindue: se korrekturnote p. 1669.

3) Eftermiddelalderlige: På alle hvælv var de omtalte kalkmalerifragmenter 
ved afdækningens begyndelse skjult under »flere lag maling af meget ringe 
værd«. Det ældste af disse lag syntes »såvidt det kunne følges ... at bestå af 
storformede, grønlige og violette blomster, som temmelig ensartet var anvendt 
på de fleste kapper«.

Et andet, regnskabsbelagt lag er den let henkastede murdekoration fra 1747, 
som gennemførtes i den nyopførte nordre tilbygning (p. 1645).

INVENTAR
Oversigt. Det ældste inventarstykke er den simple romanske granitfont af Roskilde

typen, men kirkens kostbareste enkeltgenstand er dog utvivlsomt altrets smertenskruci- 
fiks, der oprindelig hang i korbuen, et arbejde fra o. 1320 af høj kunstnerisk værd. Ende
lig er middelalderen repræsenteret af en træskåret Madonnafigur stammende fra et for
svundet sidealter.

Degnestolen er fra o. 1560, og fra samme århundrede er også syddørens fløj. Ellers 
stammer langhusets nuværende stoleværk fra 1600-tallets anden fjerdedel, da kirkens 
inventar i vid udstrækning fornyedes. Den fine prædikestol med intarsiaarbejder er fra 
1620, og derpå følger stolestader, pengeblok, alterstager samt præsterækketavle og alter- 
sølv (kalk og disk), der 1651 fremstilledes til Hillerød kirke. — Opførelsen og indretningen 
af den nordre tilbygning 1746 f. gav stødet til ændringer i kirkens ældre afsnit, hvor en 
del af det gamle inventar blev nystafferet af Hans Nielsen, Ganløse, der stod for maler
arbejderne i tilbygningen. Den store klokke er fra 1747. — Den tidligere altertavle er 
malet af Constantin Hansen 1841, alterskranken er fra 1842 og alterbordet 1957.

Alterbordet er nyt (1957), muret af store teglsten og hvidtet. Det middel
alderlige †bord er sikkert blevet nedbrudt 1842, da det nye alterbord nævnes 
med hængsler og låse til et skab og en skuffe39.

†Alter klæder. Så langt regnskaberne går tilbage, har alterklæderne været 
røde, af plys, med galoner og (f. eks. 1751) med kongenavn, krone og årstal24. 
1684 hedder det: Forleden år på S. Hansdag forærede præstens hustru Magda
lena Hr. Hans’s et rødt, stribet »tobins« (tyndt silke) alterklæde og en ny lyse
pibe sat på prædikestolen13. Et stykke rødt klæde med Frederik VI.s navne
træk og årstallet 1827 i glas og ramme står på våbenhusloftet.

Som alterprydelse tjener nu kirkens højgotiske korbuekrucifiks (fig. 14—15) 
fra o. 1320, af type som det 1318 daterede krucifiks fra Ribe S. Cathrine kirke. 
Figurens svungne S-form, lændeklædets store, hule, fremstikkende midtfold, 
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E. V. Jensen 1952

de spinkle arme, der danner enden af en elipse samt de overlagte fødder er 
typens karakteristiske træk, der gradvis udviskes henimod 1350 (sml. f.eks. 
krucifikset i Helsinge p. 1221). Ansigtstrækkene er udpræget jødiske40. Torne
kronen, der er limet på og krideret, består ifølge restaurator af »en Art tvundne 
Taver«. Højde 118 cm.

Korset, der er sekundært afskåret i alle ender, er sammensat af planker med 
kvadratisk tværsnit og forsynet med afhuggede grenstumper på kanterne; den 
lodrette korsarm suppleredes foroven og forneden ved restaureringen 1954.

Ved denne fremdroges41 de oprindelige farver under fire senere farvelag; 
men de lod sig ikke helt skille fra det næstældste lag, der skønnedes at være 
fra renæssancetiden. Karnationen er gråliggul, hår og skæg brunt, tornekro
nen grøn. Lændeklædets guldlasur på poleret sølv og den blå inderside gen
fremstilledes på ny kridtgrund. Alle farver ligger på tyk kridtgrund (i hvilken 

Fig. 15. Torup. Korbuekruciffks, sml. fig. 14 (p. 1652).
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Fig. 16—17. Torup. 16. Alterkalk med sengotisk knop, fod fra 1651 og bæger fra 1752 (p. 1655). 
17. Gribering på dørfløj mellem våbenhus og skib (p. 1661).

hårlokkerne er udformet ved fine parallelsnit), delvis på lærredsunderlag. Kor
set står nu i renset eg med enkelte farverester, hvoraf fremgår, at stammen 
har været grøn, grenene cinnoberrøde.

1734 anstrøg Lars Rosenberg, Helsingør, krucifikset over kordøren med ter
pentin ansigtsfarve, mens skærfet og bogstaverne (inri) fik ægte forgyldning. 
1747 malede Hans Nielsen, Ganløse, det lille krucifiks over sakristiets skrifte
stol, og krucifiksbjælken maledes ligesom degnestolen24. Før restaureringen
1954 hang krucifikset på vestvæggen i nordre tilbygning.

Den tidligere altertavle, nu på skibets nordvæg, er et maleri, forestillende 
Kristus og børnene, 192x107 cm, sign. C[onstantin] H[ansen] 1841, i samti
dig nvgotisk, forgyldt ramme; forneden citat fra Matth. 18, 342.

†Altertavle. Den altertavle, der afløstes af Constantin Hansens maleri var 
ifølge Løffler en »udskåret« renæssancetavle; på de rester, han fandt på våben
husloftet, kunne endnu læses: Præs. Fredericus . . . Iohannes Uldericus G. L. 
(sml. Ramløse prædikestol p. 1356). 1629 fik Hendrick maler for en part af 
altertavlen at renovere 184 mark (en betydelig sum)13. 1734 restaureredes den 
af Lars Rosenberg med fine, ægte farver, listerne forgyldtes, og indskrifterne 
fik ægte guld24. 1758 betegnedes den som smukt malet med nadverens ind
stiftelse, passionen og opstandelsen43.

Erik Skov 1957 Birgitte Bøggild Johannsen 1970
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(†)Sidealtertavle. Maria med barnet (fig. 18), vistnok en stilkopi fra o. 1500 
af en gruppe fra sidste halvdel af 1200’rne, formentlig af den der før havde 
plads på Maria-altret; udformningen af barnet synes at forbyde den antagelse, 
at der kun er tale om en »opskåret« ældre gruppe44. Gruppen, der måler 115 
cm, er udhulet på bagsiden og står nu i renset eg, noget medtaget af råd og 
ormeangreb. Marias krone mangler takkerne, der har været limet ind i de skårne 
hak; desuden mangler fingrene i den fremstrakte hånd, som formentlig har 
holdt et æble. Barnet mangler højre hånd og venstre underarm. Konserveret 
1954. I niche i nordre tilbygnings vestvæg45.

Altersølv. Kalk (fig. 16), oprindelig fra Frederiksborg, sammensat af dele fra 
forskellig tid. Ældst er den sengotiske knop med stavværksvinduer og blom
sterrosetter mellem rudebosser med versaler: »Iesvs« samt et Jesumonogram. 
Den sekstungede fod er ifølge sin indskrift fra 1651; den har fodplade, hvis 
yderste bort er graveret med tætsiddende tværstreger, standkant med rektan

Fig. 18—19. Torup. 18. Maria med barnet fra †sidealtertavle (p. 1655). 19. Figurer fra (†)epitaf 
(p. 1665).

Victor  Hermansen 1939
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gulære gennembrydninger over og under et bånd med tætsiddende indhak på 
tværs. På en af tungerne støbt krucifiksgruppe (måske fra sidste halvdel af 
1500’rne) med »Inri«-bånd i fraktur; under gruppen er yderligere på selve fo
den graveret et skriftbånd med »Inri« i versaler. Langs kanten løber en ind
skrift med graverede konturversaler: »Hilderøeds kalch oc disk nyes giordt aar 
1651«. Cxlatte skaftled, dog har profilledet mod foden trambulerstik.

Bægeret med Frederik V.s graverede monogram er udført 1752 hos A. F. 
Holling, København24 og har på undersiden to ens mestermærker, hvor års
tallets to sidste cifre dog er ulæselige. Hele kalken er forgyldt (opforgyldt 
1882)25. Højde 21,5 cm. I Frederiksborg slots inventarium for 1720 nævnes, 
at en stor, sølvforgyldt kalk fra Torup på Halsnæs ombyttes med en mindre 
fra slotskirken46. 1721 hedder det, at kirken fra Frederiksborg slotskirke får 
den af Hillerød kirke bekostede og tilhørende kalk47; måske er kalk (og disk) 
da udført af Peder Jacobsen, der 1650 fik betaling for Hillerød kirkes kalk og 
disk, som blev omstøbt (sml. p. 643).

Disk, rimeligvis fra 1651, med graveret Jesumonogram i bunden, fire cirkel
kors på randen og en stor roset på undersiden. Forgyldt. Tvm. 15,5 cm.

Oblatæske 1863, med mestermærke for C. C. F. Schrøder, København. Sam
tidig ske.

†Alterkalk. Kalk, disk, sygekalk og -disk gik til grunde ved præstegårdens 
brand 11. maj 1697. Inventariet 1694 omtaler en gammel kalk og disk af sølv, 

forgyldt, på hvilken inden i foden synes at stå med munkebogstaver: »calix 
ecclesiæ Thorup in Halsnes« (»kalken til Torup kirke på Halsnæs«), 46 lod13. 

†Vinkande af porcelæn nævnes i inventariet 184148.
Berettelsessæt, 1726, af Niels Jonsens vanlige type med midtdelt, godron- 

neret knop og Frederik IV.s kronede spejlmonogram på bægeret (jfr. Blistrup 
p. 1269 fig. 11). Guardeinstempel, månedsmærke, Københavns-mærke og slidt 
mestermærke24. Cylindrisk, fløjlsforet træetui.

Alterstager omgjort 1632 af de gamle, brøstfældige lysestager, der vejede 14 
pund. Rotgeteren lagde 23 pund til af sit eget. 60 mk.13. Overdelen omtrent 
som Melbys stager (p. 1622), dog er knoppen under balusterleddet ikke midt
delt, foden lav, karnisformet; lysetorn af jern. 37,5 cm høje.

†Røgelsekar. 1604 er der nævnt to, 1694 to ubrugelige røgelsekar til at hente 
ild i og 1710, at de er forkommet ved præstegårdens brand13.

Messehagler. 1) Ny, af rødt fløjl med guldkors. 2) Ny, broderet, bundfarven 
violet.

Alterskranke 1842, af smedejern, leveret af F. C. Svendsen, Frederiksborg49. 
Døbefont, romansk, af granit, Roskildetype; kummen, 65 cm i tvm., har en 

spinkel rundstav et stykke under overkanten, foden er keglestubformet med 
svagt hulede sider. Afløb. Noget beskadiget og repareret med cement 1949. 
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Fig. 20. Torup. Prædikestol 1620. Hjørnepilastre med Paulus og Matthæus (p. 1658).

Nordligt i koret. 1740 blev fonten, som stod i tårnet, flyttet op »ved alteret«24, 
1842 blev den atter flyttet49. 1747 marmoreredes kummen, mens foden male
des brun af Hans Nielsen, Ganløse24; 1889 afrensedes al maling ifølge mini
sterielt cirkulære (Mackeprang: Døbefonte p. 405).

Dåbsfad 1829, af tin med bred kant og rillet rand, hvælvet bund med Fre
derik VI.s kronede monogram. På kanten graveret kursiv: »Thorup Kirke 
1829«. Stemplet: Dahlgreen 1824. Tvm. 63 cm. 1634 hedder det i regnskaberne: 
Et bækken til fonten, thi der var intet tilforn uden en liden gammel kedel 
46 mk.13. Flere †tinfade og et messingfad omtales, 1662 et tinbækken, som 
vandet bæres op i50.

Dåbskande, formentlig samtidig med fadet og fra samme værksted, af den i 
amtet almindelige slangehankstype; 30 cm høj. På korpus graveret Frederik 

VI.s monogram, på låget kirkens navn.
†Kristentøj, nævnt 1764 som 14 år gammelt og nu kasseret51.
Korbuekrucifiks, se alterprydelse p. 1652.
Prædikestot 1620, da en snedker nedbrød fire stole, som den nye prædikestolDanmarks Kirker, Frederiksborg amt 105

H. J. 1970
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Fig. 21. Torup. Stolestader, fra 1627, i langhuset 
(p. 1658).

skulle opsættes; snedkeren fik 400 mk. for prædikestolen13. Stolen svarer til 
Annisse (p. 1378) og Skævinge (p. 1470), og er den bedst bevarede af de tre. 
Hjørnehermerne på de fire fag forestiller evangelisterne og Paulus(fιg.20). 1847 
blev den nedtaget, flyttet og opsat på en ny egefod (stolpe)49. 1896/97 flyt
tedes den igen25, og 1904 forlangtes den atter flyttet27. Opgangen, med tremmer, 
er fra 1874, (1897 nævnes to gamle til prædikestolen hørende paneler)25; en 
†dør anskaffedes 162313. 1753 købtes et firfaget †timeglas24.

1642 stafferedes stolen af Mattis maler, Helsingør13, ved hvilken lejlighed 
den forsynedes med indskrifter (se under †skriftestol nedenfor); i 1820’rne for
langtes den »aftrukket« og bonet eller overtrukket med klar fernis52, og 1895/96 
restaureredes den »af kyndige folk«25. Ved sydvæggen i 2. hvælvingsfag fra øst. 

Stoleværk (fig. 21). 1627 leverede Christian snedker, Hillerød, 40 nye stole13; 
af de til dette sæt hørende gavlplanker, hvis halspilastre har dekoration i ren 
renæssance, er bevaret 28 i skibet (15 i syd og 13 mod nord)53, der stort set 
svarer til Ølsteds (p. 1549), samt to lidt yngre og rigere gavle i syd med tre 
rundstave på pilaster-skaftet. Dørene, der er yngre, har een stor fylding, hvis 
spejl er udført med konkave hjørneudskæringer. De tre vestligste døre i nord, 
hvoraf kun den ene er fuldstændig, med rektangel under arkade og med på- 
limede rhombefigurer i felterne, må være ældre end gavlene. Alle gangjern nye. 
Ryglænene er fra forskellig tid, en del med fyldinger som de førstnævnte døre; 
sæder og vægpaneler er nye eller stærkt fornyede. Staffering fra 1954, overvej
ende i rødt med gråt, guld og sølv.

Birgitte Bøggild Johannsen 1970
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Fig. 22. Torup. Stolestader, fra 1746, i nordre til
bygning (p. 1659).

K. V. .Jensen 1952

Nordre tilbygnings stole fra 1746 er samtidige med dette afsnits opførelse. 
De er enklere end skibets og har glatte gavlpilastre (sml. f.eks. de tilsvarende 
stader i Uvelse kirkes nordre tilbygning, Lynge-Frederiksborg hrd.) samt een- 
fyldingsdøre med stærkt fremspringende spejl. De er fordelt i to grupper under 
†pulpitur (hvis ene bæresøjle står bevaret bag en af gavlene, afskåret i højde 
med denne). Mod vest står seks stader (syv gavle og seks døre) og mellem de 
to gange står fem dobbeltstader med 2x6 gavle og 2x5 døre, der har oprinde
lige gangjern. Stafferingen er lys egetræsådring, men en prøveafdækning på en 
gavl og en låge viser (fig. 22) Hans Nielsen af Ganløses staffering fra 1747: 
Gavlen har været rød, pilastren hvid med blå bladranke; dørens rammeværk 
er grønt med påmalet »No 8«, fyldingen marmoreret med hvidt, rødt og blåt. 
Bagsiden står som bænke og ryglæn i umalet fyrretræ.

Bag disse stole op ad nordvæggen, med direkte adgang udefra, er der en 
stor lukket (officer) stol fra 1746. Den omtrent fem meter lange forside har for
neden seks store fyldninger og derover seks tilsvarende åbninger, som har væ
ret lukket med gardiner. I vestenden findes 2x2 fyldinger, hvoraf de øverste 
er oversavet i 200 cm.s højde; oprindeligt stod stolen under det støre †pulpi
tur. I østenden er der en dør med fylding under glasruder. Fine bukkehorns- 
hængsler med lange, oprullede flige; samtidig lås med firkantet, fliget låsekasse 
og enkelt jernhåndtag. Lille retkantet nøgleblik med volut-ender. Stolen ma
ledes 1747 sammen med hele tilbygningens interiør (sml. p. 1645)24.

Fra regnskaberne kan følgende om reparationer, staffering m.m. uddrages: 
105*
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Fig. 23. Torup. Degnestol (p. 1661).

171430 og 1746 er der reparationer; 1765 hedder det; »Sat i mandsstolene 8 
rygpaneler af de i beholdværende ved Farum kirke fra Søllerøds kapel. Jens 
Christensen gør 21 stole af ny, med døre til. For fyldingerne at udtage af den 
lukte stol og i stedet at gøre en engelsk ramme«. 1771 gjorde Søren Jensen, 
Farum, 12 nye stole med døre under tårnet24. 1847 underkastedes hele stole
værket en hovedreparation49, 1873 egemaledes det, 1896—97 blev sæderne 
gjort bredere25; sidste restaurering er fra 1954, og kirken er midt i udførelsen 
af en samlet restaureringsplan.

†Skriftestole. 1642 stafferede Mattis maler skriftestolen; den erstattedes 1645 
af en ny ved Laurids snedker, København43; ifølge beretninger til Thurah og 
Hoffman54 stod den lige ved altret og var »paa Kiøbstæd maade«; indvendig 
havde den »Velsignelsen« med latinske, forgyldte bogstaver og i øvrigt følgende 
indskrifter: »C. 4tus / Præs. Fridericus Urne. Johannes Uldericus G[ylden] 
L[øve]« (lensmænd Kronborg-Frederiksborg, Fr. Urne † 1641 og Hans Ulrik 
Gyldenløve † 1645) og på døren: »Christiani Erasmi Lynge (sognepræsten) 
1645 / crede, sed cui vide« (»tro, men hav ham for øje«)55. Herefter hedder det

E.M. 1970
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hos Thurah: »Samme Navn findes paa Prædike Stoelen«. 1744 forbedrede sned
ker Peder Christensen af Kregme stolen med en smuk portal. 1747 blev skrifte
stolen i sakristiet stafferet af Hans Nielsen, Ganløse24.

Degnestol (fig. 23) fra o. 1560, af den i Nordsjælland almindelige type med 
fire høje foldeværksfyldinger forneden i forpanelet og herover mindre uden or
namenter. Foldeværket ender foroven dels i stive akantusblade dels i spinkle, 
skråt afskårne rundstave, hvorimellem er indskudt rundstave med fløjteind
snit (som f.eks. Søborg p. 1135, nu indsat foran et elektricitetsskab). Begge 
gavle er oprindelige, men afskårne foroven, den ene glat, den anden med folde- 
værk i æselrygarkade med akantusblade i hjørnerne og herover rester af en til
svarende omvendt stillet med akantusplante i selve feltet. Skråpult og hylde. 
Bagpanel og bænk mangler. Maling som stoleværket. I de øvre fyldinger skim
tes frakturskrift. Midlertidigt opstillet i nordre tilbygning.

Ifølge regnskaberne blev en gammel †degnepult solgt ved auktion 1746; 1747 
blev degnestolen stafferet (som stolene i nordre tilbygning p. 1659) af Hans 
Nielsen, Ganløse, 1751 blev den forlænget af Jens Christensen, Farum, med to 
nye bistøder (gavle), en dør og tre små sæder, 1752 malet af Hans Nielsen, 
Veksø24. Om dette vedrører den nuværende (der da er udført af forhåndenvæ
rende materiale) eller en senere udsat, lader sig ikke afgøre.

Pengeblok til de fattige, leveret 1629, jernbeslået13, svarende til Melbys (p. 
1628), med to sekundære hængelåse og snoet gribering på lågen. Brede øskener 
til lodret †låsestang. Inden for døren fra våbenhuset.

Dørfløj mellem våbenhus og skib, vel fra 1500’rne, samlet af to lag planker, 
fem lodrette sammenstødte til den indvendige og 10 vandrette til den udven
dige side, foroven tildannet efter døråbningens fladbue og i øvrigt til åbnin
gens bredde. Plankerne holdes sammen af talrige smedejernssøm, to rækker til 
hvert vandret brædt og vegnede på indersiden. Lange, sekundære gangjern, 
smedet, ligeledes sekundært klinkefald og oprindelig gribering i spinkelt, fliget, 
beslag (fig. 17). Talrige indridsede bomærker samt initialerne »I R S 1618«. 
Træet står nu i renset eg.

†Pulpiturer. Kirken har haft to pulpiturer, et fra 1622, der måske opsattes 
i det 1617 opførte »Nørre kapel« (p. 1646), og et fra 174656 i den samtidig op
førte nordre tilbygning (en stump bevaret, jfr. stolestader p. 1659). 1622 le
veredes et nyt pulpitur med stole og fire bjælker derunder; det stafferedes 
1642 af Mattis Maler, Helsingør13. Om 1746-pulpiturets bemaling se p. 1646.
— 1768 hedder det: Det gamle, ubrugelige pulpitur, som dels var forrådnet, 
dels betog lysningen, er nedtaget og deraf, tværs over kirken neden under tår
net, indrettet et materialhus med en dør for (Søren Jensen, Farum)24.

†Orgel 1909, leveret af I. Starup57; syv stemmer, et manual og anhangspedal. 
Ved skibets nordvæg. Nedtaget 1971. Kirken fik sit første orgel 184612.
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Salmenummertavler, nye, til løse tal. På loftet ligger en (†)tavle, hvis felt er 
indrammet af profillister og midtdelt af een; udsavet topstykke. Søm til op
hængning af numre. Rødbrun med blågrå profiler. 1880 krævedes nummertav
lerne forsynet med indretning til anbringelse af »pladerne«, 1897 ønskede synet 
alle fem tavler egemalet25.

Præsterækketavle, muligvis oprindelig tænkt som epitaf, i bruskbarok fra o. 
1650ff. Det 110x91 cm store felt flankeres af pilastre, der er udformet som 
mandspersoner over maske og frugtbundt, til højre en præstemand i hel figur 
med kalk, til venstre en særlig langskægget embedsbroder som herme. Stor
vingerne er rigt smykket med bruskværk og har to englehoveder; gesims og 
postament flankeres af fremspring med henholdsvis engle- og løvehoveder. Lavt 
hængestykke med slyng og frugtbundt, topstykke med felt i laurbærblads- 
ramme formet som to modvendte C’er med englehoved og kranie i sammen
stødene; udenom en bredere ornamentramme og flankerende kuglespir. Ram
meværket er egemalet (186525), præsternes navne (fra reformationen til 1826) 
i storfeltet med gul kursiv på sort bund; i topfeltet med tilsvarende skrift: »Pa
stores ecclesiæ Torup a Refort Matione(!) Lutheri 1517«. Tidligere hang den 
over sakristidøren54, nu i nordre tilbygning over offlcersstolen. — 1690 hedder 
det i en indberetning8: Præsteliste a tempore reformationis (»fra reformations- 
tiden«) 1. Hr. Marcus. »Oc da skal Torups Sogn have været annexeret til Melby«.

To nyere lysekroner af messing, en tredie i ligkapellet. På korets vægge mo
derne lampetter.

Kirkeskib (fig. 24). Orlogsfregat »Neptun«, forfærdiget o. 1750, ifølge kirkens 
protokol o. 1860 skænket i begyndelsen af 1800’rne af en af sognets fiskere58. 
Tremastet, sejlførende fuldskib, 105 cm langt, med 2x8 kanoner. Gallionsfigur 
forgyldt havfrue, på agterspejlet havheste og rocailler. Skibets vestligste hvælv.

Sejerværk (fig. 25) formodentl. fra 1755, døgnværk med timeslagværk, i smede- 
jernsramme, hvis centralstiver er fælles for gang- og slagværkets akseltappe. 
Værkrammens største højde er 1,13 m, bredden 0,59 m, længden 1,09 m.

Rammeværkets vandrette stivere er sammensmedet til et hele, hvortil de 
fire diagonaltstillede lodrette hjørnestivere er fæstnede med kiler. Hjørnesti
verne er forlængede nedefter til udadbuede ben og har foroven bukkehorns- 
formede pyntespir, endende i en knop. Indvendig på den midterste lodrette 
stiver i nordsiden et jernstempel: B i ovalt felt. Et andet, mere kompliceret, 
men vist ukomplet stempel ses på gangværksoptræksakslens bageste lejebøjle. 
Optræk sker gennem formodentlig senere tilføjet udveksling med massive drev. 
I øvrigt findes kun stokkedrev. Valser af træ med hesteskoformede spærhager.

Gangværket har nu, som afløsning for tidligere hagegang, stiftgang59 med 
ca. 1,30 m langt pendul med blokformet linse. Der er ikke i centralstiveren 
spor af tidligere spindelgang. Moderne viserværk.
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Fig. 24. Torup. Kirkeskib 
(p. 1662).

Slagværket har tosidig udløsningsmekanisme med een udløsningsstift på 
gangværksvalsehjulets eger. Spinkel tilløbsarm med skråpallet og svær ifalds- 
arm, lejet i bøjle på den sydvestre hjørnestiver, som her af hensyn til armens 
montering er »vredet ret«. Seks hammerløftestifter.

Stor, gammel urhammer. Transmission til urhammer moderne ligesom lod
der og trisseværk. Urværket omtales 1755 som nyt60, men værkrammens dia- 
gonaltstillede hjørnestivere og de sammensmedede vandrette stivere kunne 
tyde på, at denne er ældre, måske genanvendt til det nye ur61. Spor i rammen, 
navnlig i den lodrette midterstiver med slagskiven, tyder på genanvendelse.

Runde, let konvekse, sortmalede kobberskiver med forgyldte romertal dels 
midt på tårnets sydfaçade lige under glamhullerne, dels asymmetrisk på vest- 
façaden. De nuværende skiver er sandsynligvis opsat 183062.

Værket står i et rummeligt, nyere urhus i øvre mellemstokværks sydvestre 
hjørne.

Victor Hermansen 1939
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Fig. 25—26. Torup. 25. Sejerværk 1755 (p. 1662). 26. Kirkegårdsmonument af støbejern over 
F. Aag. Lunval, † 1854 (p. 1666).

Klokker. 1) 1747, støbt af J. B. Holtzman. Frise ori halsen med palmet- og 
rulleværk samt indskrift med reliefversaler: »Me fecit Iohan Barthold Holtz
man Hafnie anno 1747. Soli deo gloria« (»mig gjorde I. B. H., København, år 
1747. Gud alene æren«), Tvm. 118 cm. Tilsluttet urværket.

2) 1866. »Støbt i Anker Heegaards etablissement paa Frederiksværk 1866 
ved I. Krog«. Reliefversaler. På legemet rigsvåbnet. Tvm. 84 cm. Tilsluttet 
urværket.

Ny ophængning 1938 ved Aug. Nielsen, Roslev, med nye knebler. De gamle 
vuggebomme og knebler ligger i klokkestokværket.

†Klokker. Korklokker. 1604 omtales to små klokker, sikkert dem, der 1694 
omtales som hængende ved en liden aksel over degnestolen og »som måske er 
brugt i munkenes tider«13. 1764 nævnes kun een liden itugået klokke, som har 
hængt over degnestolen51.

Store klokker. Ved klokkeskatten 1602 afgaves en klokke på 2 skippund 8 
lispund63.

1634 købtes en tiste til den mellemste klokke13. Hans murmester udslog 
lydhullet på tårnet, da klokkerne blev nedtaget 1635, og der betaltes drikke
penge til Hans rotgeters svende for den nye klokke at omstøbe. 1636 fik Hans 
rotgeter i Helsingør betaling for to små klokker at omstøbe i een, som kom til 
at veje otte pund mindre end seks skippund (1489 ½ mk.)13. — 1726 var den

Erik Skov 1957 Otto Norn 1959
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største klokke revnet, og der manglede et stort stykke; 1730 solgtes to stykker 
(3 lispund) metal, som var slået af den største klokke, til Frederiksberg kirkes 
omstøbte klokke24 (jfr. DK. Københavns By 3. bind), og 1741 var den lille 
klokke revnet og sendt til omstøbning hos Holtzman, hvor den fik samme ind
skrift som den nu bevarede, blot med årstallet 1741; noget af metallet, der 
var blevet tilovers ved omstøbningen, solgtes til Bjerreby kirke, måske Sorø 
amt. — 1746 indsendtes den store klokke, som forhen var sprukken, udfilet, 
vendt og nu ødelagt ved sørgeringningen over Christian VI. til omstøbning 
hos Holtzman. — Den lille klokke revnede ved sørgeringningen efter Frederik
VII. 186364.

Klokkestol 184812 af eg, til to klokker, som Melbys (p. 1630). Dens †forgæn- 
ger var fra 1720 og udført af Jens Rasmussen, kgl. bestalter tømmermand ved 
Frederiksborg slot65.

GRAVMINDER

Epitaf. O. 1789. Sognepræst Iohannes Kiær, født i Nyborg 31. aug. 1739, 
1756 »demitteret« fra Nyborg latinskole af rektor Hans Svane. 1768 ansat som 
informator ved opfostringshuset i Kiøbenhavn, 1771 præst ved Friederichs 
hospital, 1777 sognepræst i Torup i Sælland, 1778 gift med madame Sophie 
Amalia Aystrup, født Rittersdorph. Han døde 11. juli 1789, 49 år 10 måneder 
og 11 dage gammel. Trætavle, 140x95 cm, i profilramme og med udsavet top
stykke. Sortmalet, med partiel forgyldning og gylden skriveskrift. På vest
væggen i nordre tilbygning.

(†)Epitaf. 1) (Fig. 19). O. 1625—50. I kirken opbevares brudstykker af en 
barok epitafieramme, Kristus med verdenskuglen, trædende på en slange samt 
en mandsfigur (apostel?), nu uden hænder, begge ca. 65 cm høje. Kristusskik- 
kelsen har sandsynligvis været topfigur, mens den anden vel har flankeret stor
feltet, idet hovedet er skåret sammen med kapitælvolutter. Desuden findes en 
25 cm høj maske; tidligere var også levnet et spidsskægget mandshoved under 
øreflip-kapitæl og over en stor maske, en topvinge med barokke bladornamen- 
ter samt en ca. 130 cm lang gesims med glat frise, kannelerede triglyffer og 
under kronlisten en tandsnit-æggestavliste og en kvartrundstav med bruskor
namenter. På figurerne er der rester af farver og guld, på ornamenterne partiel 
forgyldning. Frisen havde gyldne versaler på sort bund: »Verbum domini ma
net in æternum. I P.« (»Herrens ord bliver i evighed«). I nicherne i nordre til
bygning.

2) Se præsterækketavlen (p. 1662).
Gravsten. 1) (Fig. 27). Efter 153466 (Kirsten Skaves død), men før 1557 (Niels 

Trolles ægteskab med Anne Friis), over Kirsten Skave og søn Niels Trolle
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(† 1565). »Her liger Erlig och welbyrdig / q(vin)d Frue Kierstine skaffve S(alig) 
Jacop trollis / til lilø oeh hin(n)is Sø(n) Niels trolle til torop«. Under Kirsten 
Skave: »Anno 1535«(!). Spættet kalksten, 205x108 cm, med relieffraktur. Over 
tvillingkølbuerne fire våbner: Trolle-Thott og Skave-Trolle. C. A. Jensen op
fører (Gravsten nr. 501) stenen under »Østdansk Fusker«; dens ringe kunstne
riske kvalitet67 og usikkerheden i fruens dødsår gør en nøjere tidsbestemmelse 
vanskelig. Skal tidligere have ligget foran altret, nu indsat i nordre tilbygnings 
østvæg68.

2) O. 1664. Hr. Nicolavs Krvse, sognepræst til Torup, død 26. marts 1664 i 
sin alders 58 år og fire uger; stenen opsat og bekostet af hans enke, Anna 
Mortens Daater. Rød kalksten, 185x112 cm, med fordybede kursivversaler. 
Gravskriften står midt på stenen under et Jesumonogram. Religiøs randskrift. 
Ifølge Løfflers beretning lå stenen i korpartiets gulv umiddelbart foran knæ
faldet; nu indsat i nordre tilbygnings nordvæg.

†Gravsten. Ifølge Løffler lå umiddelbart vest for Kruses sten en fuldstændig 
udslidt og sønderbrudt gravsten, formentlig den, der ifølge kirkeprotokollen o. 
1860 var lagt over en af Kongsgårdens ejere, Anders Mortensen, død 1710.

Kirkegårdsmomimenter 1) F. Aag. Lunval født 8. marts 1850, død 13. febr. 
1854. Støbejernsmonument med hjerteformet skriftfelt hvorover kors mellem 
to profilvendte engle (fig. 26). Øst for koret.

2) Sognepræst Peter Christian Catharus Hoeg, død 15. nov. 1871, og Caro
line Hedvig Lorenzen, født Dittmer, død 22. juli 1866. Stele af sandsten kro
net med lav trekantgavl; i forsiden indfældet to marmortavler med versaler. 
På arkitraven står med bronzebogstaver: »Sognepræst Høegs Familegrav«. Ved 
kirkegårdsmuren nord for østgavlen.

3) Sognepræst Jensenius Sommer født 31. okt. 1822, død 13. nov. 1873. 
Stele af sandsten med indfældet marmortavle og -egekrans. Vest for nr. 2.

KILDER OG HENVISNINGER

RA. DaKanc. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lensmæn- 
dene i henh. til kgl. missive af 28. dec. 1590, Sjælland. — LA. Kirkeinspektionsarkivet. 
Torup kirkes rgsk.bog 1604—1716. — Torup sognekaldsarkiv. Aa 2. Kirkebog 1790—1806, 
visitatsbemærkninger 1817—33. — Kgl. bygningsinspektører. Martin Borch. 1897 1908. 
Henlagte sager og kirkesyn. — Afl. 1951. VI B. Kirkeministeriet. Kirker og præstegårde, 
nr. 117 og 118.

Ved embedet. Protokol for Torup kirke på Frederiksværk gods, o. 1863 ff. — Se i øvrigt 
arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af J. Magnus-Petersen 1889 og 1891 (kalkmalerier), cir
kulære til biskopperne 1890 (gravsten), J. B. Løffler 1891 (bygning og inventar), C. G. 
Schultz 1931 (bygning) suppleret af Elna Møller 1968, N. J. Termansen 1944 (forunder
søgelse af krucifiks og madonnafigur), Egmont Lind 1949 og 1953 (kalkmalerier), Einar 
V. Jensen 1949 (forundersøgelse af krucifiks og madonnafigur), 1952 (prøveafdækning af 
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Fig. 27. Torup. Gravsten over Kirsten Skave, 
† 1534, og hendes son Niels Trolle, † 1565 (p. 1665).

stolegavl) og 1954 (istandsættelse af krucifiks og trækonservering af madonnafigur) og 
Erik Skov og Else Marie Boyhus 1957 (inventar og gravminder). — Undersøgelse af Elna 
Møller 1968 og 1970 (bygning), Rolf Graae 1969 (sideskibet), Henrik Græbe 1970 (tårn 
og gulv) samt Erik Moltke og Hugo Johannsen 1970 (kalkmalerier og inventar). Bygnings
beskrivelse ved Elna Moller, kalkmaleribeskrivelse ved Hugo Johannsen, inventarbeskri
velse ved Erik Moltke, beskrivelse af sejerværk ved Hans Stiesdal og af orgel ved Ole 
Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes NM. 2. afd.
Tegninger i NM. Gravsten af S. Abildgaard, gravsten samt farvelagt tegning af ma- 

donnafigur af J. Magnus-Petersen 1885 og fire farvelagte tegninger af kalkmalerier af 
samme 1889.

Noteboger i NM. C. G. Schultz LXIX,  p .  6 4  f .

1  H .  Rørdam:  His tor i ske  Ki ldeskr i f te r  2 .  rk .  I I ,  1887 ,  p .  47 .  2  Dip lDan.  DaRigBr .
2. rk. IX nr. 332. 3  Ibid. nr. 335 og 336, — anderledes H. Knudsen: Danmark i Middel
a lderen,  1834,  p .  97  t f .  4  H.  Knudsen,  op .  c i t .  p .  98  f .  5  H.  Rørdam,  op.  c i t .  p .  47  f f .
6  RA. DaKanc. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstl ige gods.  7  Landebogen p.  176.
8  LA.  Bispearkivet .  Provstebreve.  1690— 1722.  Indkomne sager .  9  Folkemindesaml.s

E.M. 1970
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kartotek. 10 Kgl. Bibl. Collins saml. nr. 17, fol. V. Boye: Optegnelser fra arkæologiske 
Undersøgelser i Frederiksborg Amt. 11 Danske middelalderlige regnskaber 3. rk. I, 75, 
ed. C. A. Christensen. — Ifølge oplysning fra udgiveren må notitsen i jordebogen henføres 
til »femte skriver« og derfor være affattet efter kongens død. Den omtalte Grubendal må 
være kongens lensmand på Soborg (Henneke G., nævnt 1382). Teksten må tydes derhen, 
at kongen har opført et »jagtslot« med kapel i Torplille, som Grubendal fjerner efter 
kongens død; ved at lensmanden nedtager kapellet, er biskoppens rettigheder blevet 
berørt. 12 RA. Btk. Bygningsadm. 1841—50. Kopibog. 13 LA. Kirkeinspektions- 
arkivet. Torup kirkes rgsk.bog 1604—1716. 14 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 
15 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661—72. Strø hrd.s kirkergsk. 16 LA. Bispearkivet. 
Indkomne sager. 1738—80. Strø hrd. 17 Kun det ydre hjørne er urørt, men nogle uregel
mæssige murklodser under de gotiske hvælvpiller indeholder rester af vestmuren. 18 I 
denne forbindelse kan det måske være rimeligt al tænke på en forbindelse mellem tårn
byggeriet og stormændene, som har resideret på sognets store gårde, hvoraf den ene 
kaldtes kongsgården. 19 En mindre afbankning gennemført 17—18. nov. 1970 blev i 
jan. 1971 fulgt op af en storre undersøgelse, der også omfattede tårnrummets gulv. 
20 RA. Kultusministeriet. 1. dep. 1848—1916. Journalsager. Tegningen, der findes som 
randbemærkning til en synsberetning over tårnet, synes udført af Herholdt. 21 Sml. 
Soborg triumfvæg p. 1101. 22 Dette parti blev afdækket 1936 af C. G. Schultz. 23 En 
gravning efter denne søjles fundament 1970 gav ingen løsning på problemet, fordi om
rådet var indtaget til senere begravelser. 24 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1721—80. 
Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. 25 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. 1864—99. 
Synsprotokoller for kirker og præstegårde. 26 Se bl.a. Gilleleje p. 1157 med henvisnin
ger. 27 LA. Kgl. Bygningsinspektører. Afl. 1951. Kirker og præstegårde. 28 Jfr. note 
14 og 13. 29 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1780—97. Kronborg distrikts kirkergsk. 30 RA. 
Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1713—19. Sjællands stifts kirkergsk. 31 Se C. G. Schultz’ 
indberetning. 32 Som led i undersøgelsen 1889 udførte Magnus-Petersen farvelagte 
kopier af begge kalkmalerilag på sydsiden i langhusets 4. fag fra øst. 33 Den tronende 
fyrste med krydsede ben er et ikke sjældent forekommende motiv i romansk kunst. Det 
kendes f. eks. fra fremstillinger af Herodes, der giver befaling til barnemordet. 34 Rude- 
og netmønstrede baggrunde er almindeligt forekommende i en række senromanske fal
sterske kalkmalerier fra 1200-tallets 2. halvdel: Vaalse, Eskilstrup og Aastrup (DK. 
Maribo p. 1207, 1302 og 1464). Endvidere i Nørager på Djursland (Sønderhald hrd., Ran
ders amt) og Tyvelse i Midtsjælland (DK. Præstø p. 690). I begge disse tilfælde ses rude- 
mønstrede baggrunde med prikker svarende til Torup. En hjertepalmetfrise beslægtet 
med Torups fremdroges i 1906 i Norre Kirkeby på Falster (DK. Maribo p. 1276). 35 En 
analyse og datering af krigerskikkelsens bevæbning og udrustning til perioden 1175— 
1220 er dog givet af museumsinspektør Niels Saxtorph i brev til Erik Moltke af 31. 8. 
1970 (NM. 2. afd.s arkiv). 36 Figurer med kjortel i hvis kantede brystudskæring ses 
underlinned med høj, diagonalmønstret krave, kendes f.eks. fra korbuemalerierne i Lem 
kirke (Støvring hrd., Randers amt) samt en række andre kalkmaleridekorationer fra 
1500-tallets 1. halvdel. Gengivelse hos Magnus-Petersen: Kalkmalerier, tvl. XLII, fig. 6. 
37 Et tilsvarende indvielseskors med trepasblomster mellem egerne afdækkedes 1898 i 
Græse (Lynge-Frederiksborg hrd.). Det sad på sydvæggen, umiddelbart vest for døren, 
og var del af 1300-tals dekoration fra før kirken fik indbygget hvælv. Malerierne over
hvidtedes atter, sml. akvarelkopi af J. Kornerup (NM. 2. afd.s arkiv). 38 Et tilsvarende 
netmønster med småstreger i de diagonale felter er et karakteristisk element for Ise- 
fjordsværkstedet, jfr. f. eks. Reerslev (DK. Kbh. Amt. p. 1001 ff.). 39 RA. Rtk. Ryg- 
ningsadm. 1782—1848. Journaler, jfr. note 12. 40 Jfr. O. Norn: Smertens-krucifixet,
i Berlingske Tidende 10. april 1966. 41 Af Einar V. Jensen. 42 1840 anbefaledes 
Constantin Hansen til et forskud; yderligere forskud 1841, 1842 regning, 400 rdl. uden 
ramme, jfr. RA. Rtk. Bygningsadm. 1782—1848. Journaler og 256.43—109. Journal
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sager 1841—50. 43 LA. Bispearkivet. 1758—59. Historiske efterretninger, anført i noter 
til fundatser af Hoffman. 44 Sml. f.eks. de seks figurer på Klaus Gabriels altertavle i 
Ølstykke (Ølstykke hrd.), der 1746 blev fornyet »i lige skikkelse og størrelse«; jfr. Trap 
I I I .  45 1864 bestemtes det, at Madonnabilledet, »som findes i en lav niche«, skulle 
restaureres og anbringes på en piedestal. Bestemmelsen bortfaldt, »da billedet aldeles 
ingen kunstnerisk værd har og derfor uden tab for kirken kan bortskaffes« (note 25). 
46 BA. Rtk. Rev. rgsk. Frederiksborg slots inventariergsk. 1705—28. 47 Det oplyses 
yderligere, at det var et mageskifte med kongen, og at det oprindeligt skulle have været 
en anden kalk (nole 46). 48 BA. Rtk. Rev. rgsk. Amtsregsk. 1797 1844. Kronborg 
amtsstue. Kirkergsk. 49 RA. Rtk. Bygningsadm. 1782 1848. Journaler. 50 Jfr. note 
15, note 13, året 1650 og note 24, året 1740. 51 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 
1764. De kgl. kirkers inventarier. 52 RA. Rtk. Bygningsadm. 1821 -27. Beregning og 
overslag o. bygningsarbejder. 53 Ifølge kirkens protokol 1860 fandtes da 22 mand- 
folkestole og 20 fruentimmerstole foruden de 17 mands- og de 16 kvindestole i tilbyg
ningen. 54 Kgl. Bibl. Additamenta. 153, fol. Lauritz de Thurah: Samlinger til en be
skrivelse af Danmark. I, jfr. note 43. 55 Hoffman har »fide«. 56 NM. 2. afd. Hånd
skrifter. Hans de Hoffman: Siellands Kirckers etc. Beskrivelse 1755—73. 57 1908 
godkendtes arkitekt N. Rosenkjærs tegning til det nye orgel (note 27). 58 Dette er 
muligvis en misforståelse af den 1817 bekostede restaurering, jfr. H. Henningsen, i 
ÅrbFrborg. 1952, p. 104, og samme: Kirkeskibe p. 73, 152. 59 Formodentlig udført 
ved en hovedistandsættelse 1876 (note 25). Værket var repareret 1778 (RA. Rtk. 1776— 
79. Udskrift af kirkekassens rgsk.) og 1802, sidst af J. Jacobsen, Esbønderup, med det 
nye ganghjul (»Stiehiul«) (RA. Btk. Bygningskontoret. 1782—1826. 244.19. Kommuni
cerede kgl. resolutioner med bilag. 1802). 60 Jfr. note 56 og 43. 61 Jfr. Granslev kir
kes tårnur, i Kulturminder, ny rk. VI, 1969, p. 102—46. Et tårnur nævnes første gang 
1605. Det repareres 1685—86 (note 13), 1731 og 1748, ved denne lejlighed af Ingvar 
Hansen, Ballerup (note 24). 62 I så fald leveret af kobbersmed Buseh (note 49). Ski
verne er flere gange siden malede. Endnu har de bevaret halvtimeinddelingen fra for 
minutvisernes tid. 1626 og 1635 repareres en urskive, kaldet solskiven (note 13). 1731 
anskaffes ny skive som i Ølsted og Kregme. 1756 udforer Jens Christensen i Farum til 
tårnets sydside en ny egetræsskive, som males af Hans Nielsen i Veksø (note 24). 1783 
må den fornyes og 1790 opsættes ny egetræsskive mod vest (note 29). 63 DaSaml. 1. 
rk. I, 99f. 64 Jfr. note 24 og E. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 104f. 65 BA. Rtk. 
Rev. rgsk. Kirkergsk. 1719—31. Rgsk. for kgl. kirker på Sjælland uden for rytterdi
strikterne. 66 A. Thiset: Stamtavler over Danske Adelsslægter IX, 1918, p. 136. 
67 »Qd« — »qvind« og »til lilø« er glemt i første omgang og sjusket indføjet. 68 Jfr. note 
13, året 1678, Kgl. Bibl. Additamenta. 153, fol. Lauritz de Thurah: Samlinger til en 
beskrivelse af Danmark. I, og note 56.

Korrekturnote. Fortsatte undersøgelser (sml. note 19) i for
bindelse med restaureringen (p. 1646) har afsløret nye træk 
til belysning af kirken. Vedr. tårnet p. 1640: Undersiden af 
tårndørens bue er pudset, rødmalet og afstreget med hvide 
fuger; langs tympanonfeltets krumme side er der markeret et 
løberskifte. Tårnrummets nordmur har et smiget vindue (se 
fig. 2), hvis sål udgør fra det p. 1638 nævnte hulkantled. Over
dækningen er mod sædvane et vandret helstens stik, og den 
ca. halvsten brede lysning sidder nær murens yderside. Indv. 
måler vinduet 183 x 105 cm. Vedr. †våbenhus p. 1646: Vest- 
væggens flugt kan fastlægges, se fig. 2. Vedr. kalkmalerier p. 
1652: Tårnets nordvindue har på smigene et rødt netmønster 
og (nær hjørnerne) rester af en yngre, sort bort.Fig. 28. Torup. Landsbyplan.


