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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.


