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Find kirkens hemmelighed! 
Torsted kirke har en hemmelighed inde i kirken, 
som man kan finde, hvis man gør sig umage. 
Prøv selv at finde den! 
 
Den er i den øverste del af kirken. Se op på 
murene. Hvis man kigger rigtig godt efter kan 
man se en lille udhugget stenfugl oppe på 
kragstenen på venstre side af korbuen – lige ved 
døbefonten. 
Der må have været en glad stenhugger, som har 
syntes at urfuglen, som dengang levede lige 
udenfor kirken, skulle med da han tilpassede 
stenene til kirken.  
 
Det er det ældst kendte billede af urfuglen, som 
har været en almindelig ynglefugl i Torsted indtil 
midten af 1900-tallet. Nu er der slet ingen 
urfugle tilbage i hele Danmark. 
 
 

Alder og byggestil 
Torsted Kirke er en middelalder kirke fra o. 1150 
med kor og skib i romansk rundbuestil.  
Våbenhus fra 1520 mod nord.  

Hvem ejer en kirke? 
I dag er det alle danskere der ejer kirken. 
 
I gamle dage var det anderledes. 
Der kunne kirken være ejet af en rig mand eller 
en herremand, som så skulle sørge for, at kirken 
blev passet og vedligeholdt.  Det kunne være så 
dyrt, at ejeren ikke havde råd til at passe 
ordentligt på kirken.    
 
Torsted kirke har hørt til herregården Rysensten 
og i 1798 solgte Baron Juel Rysensten kirken. 
Den blev solgt flere gange og i 1800-tallet blev 
den solgt til en mand som ikke passede godt på 
den. Så i 1916 blev tårnet revet ned og stenene 
blev brugt til noget andet på Holmsland.  
 
Nu var der ikke et tårn, hvor klokken kunne 
hænge, så den fik plads i et lille glamhul i 
vestgavlen. 
 

Kvindelågen 
I gamle dage sad mænd og kvinder i hver sin 
side af kirken – mændene mod syd og kvinderne 
mod nord. Og de havde også hver sin dør at gå 
ind ad. I sydsiden og i nordsiden af kirken. Ved 
Torsted kirke havde de også hver sin låge. 
Kvindelågen er bevaret ligesom kvindedøren, 
som er den dør, alle går ind af i dag. 
Mandedøren er muret til. Så kirken har nu kun 
en indgang. Og i dag sidder mænd og kvinder, 
lige som de har lyst til, i begge sider af kirken. 


