
Jørgen Rasmussen 3.9. 2005: 
 

Den gamle romanske kirke var mørk og med ganske få vinduer. 

 

Sikkert efter reformationen blev der isat en voldsom masse vinduer, hvis aftryk endnu ses.  

 

Træskærerarbejdet "den syngende dreng" er unikt, af Valdemar Fejlbo (?) 

 

Ændringerne i begyndelsen af 1950´erne var omfattende, menighedsrådet fik ikke lov at bestemme 

noget, eneste var at de forhindrede at søjlerne blev kalket over, men de blev skældt ud i hele byen 

over "ødelæggelserne" og folk stod bag hjørnerne og råbte "kirkeskænder" efter dem. 

 

Bent Exners belysning hænger for lavt og ødelægger rumvirkningen. 

 

Våbenhuset er blevet forhøjet ved Walthers restaurering. 

 

Walther reddede i virkeligheden kirken fra at gå til grunde. Stenene var ødelagt ind til 3. sten, 

alle de 1,40 m. tykke mure er ren tegl. Nødvendigt at isætte nye sten for at redde kirken. 

 

Orglet blev sidste år solgt til Norges nordligste kirke for en euro - de tilbød oprindelig en krone, 

men det ville menighedsrådet ikke sælge for. 

 

Stort set alle stenene i nordkoret er de originale - det er eneste sted. 

 

Krypt under koret, der var tre kister, en træplade med indskriften 1745, ingen ved, hvem kisterne 

indeholdt. En hjælpepræst og en hjælper gravede sig ned til dem, og så blev kisterne brændt og de 

jordiske benrester begravede. 

 

Ligstenen i nordvest: jakobsstigen, nogle mener, ideen om jakobsstigen ligger bag de kamtakkede 

gavle på gotikkens kirker. 

 

I vestvæggen ses aftryk efter stigen, der ledte op til datidens balkon. Men jeg tror ikke på, det var en 

balkon til kongen eller de rige. 

 

Der har været otte rundkirker på Sjælland, nu kun en tilbage. 

 

Utroligt mange kirker fik lov at forfalde efter reformationen. 

 

Kirkerne blev kalket hvide for at skjule de mange reparationer og mangler i murværket. Også kirken 

her, men Walther gjorde den igen til murstenskirke. 

 

Danmarks tredje bygning i mursten (”munkesten”): først Sct. Bent i Ringsted, så klostret i Sorø, så 

Thorsager Rundkirke. Bygget mellem 1192 og 1200, det tog nogle år. 

 
Referat ved Vilfred Friborg Hansen 2005. Jørgen Rasmussen er forfatter til bogen om Thorsager Rundkirke:  

”Thorsager Rundkirke – gennem 800 år”, Thorsager Menighedsråd 1999. 

 

 



 

Thorsager kirke ifølge Store Danske: 
 

 
© Claude David 

Thorsager Kirke med våbenhuset tv. og kor og apsis th. 

 

Thorsager Kirke, (efterThorsager, 1402 Thorsager, af gudenavnetThor og -ager), Torsager Kirke, 

kirke i landsbyen Thorsager 5 km nord for Rønde på Djursland, en af Danmarks syv bevarede 

rundkirker. 

Det runde skib med centraltårn båret af fire piller samt kor og apsis er opført af tegl omkring 1200. 

Skibet har ligesom Bjernede Kirkes skib to etager, men den øverste står hér i åben forbindelse med 

den underste som regulært herskabspulpitur. Kirken blev hårdt restaureret 1877-78 - hvor også 

våbenhuset og resterne af et tårn fra middelalderen blev ombygget - samt mere nænsomt 1950-52. 

 

 
 

Thorsager kirkes indre før restaureringen i 1877-78, akvarel af Magnus Petersen1873. 
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