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REERSLEV KIRKE
og

KØBENHAVNS VESTEGN

^fErik Ring Hansen



Kitken høtte efter reformationen under kronen. Dens indkomstet blev 1688 ovcrdragct otganistembedet
ved Roskilde domkirkq med€ns kaldsretten senere kom til Cbr. Ludvig r Plcssen til Lindholm og lra

ham til greveme på I-edtebofg, som i begvndelsen af 1800 tallet ovcrdrog dcn til kronen.
1841 afgav otganistembedet kitken, der blev ir rorpor€r€r blandt srifdandsbykirkerne.

Den overgik til selv€ie i 1 950'erne.

Kitkens gulv er ikke arkæologisL undersøgt De op\'smnger som gi1,es i det følgende, hvilet atene på
hvad der umiddelbart rar slnligt i 1997 1998, hvor guh'er lar åbenr for etablering af nyt varm€ar æg

.- ---..-.--1-i
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Itccrslc\. lrirke et i dag i sit ydrc hclt prægct af omblgningen og hovedrestaureringen i 1800 txllet.
Srmmcn mcd oplørelsen xf det nye tårn 6k skibet en vestforlængelse. I{un på nordsiden me em

sakristiet og våbenhuset ses det romanske murværk
Det gamle gotiske tårn var i 1800'erne så faldcfærdigt at det måtte nedbrydes.

I{tkesynet fotbød folk at gå ind i det.



Trekantområdet mellem Køben-
havn, Køge og Roskilde, landska-
bet med den høje himmel og de
flade agre er i århun&edet blevet
kaldt Heden, senere Hedeboegnen,

i dag Vestegnen.
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Rcctslcv sogn skillcr sigud fta området i€d et mere kuperet tenæn. En højdeng kommer ind i sognet
fr.r s1d med svagt f:ldende marker mod nord, øsr og vest. Her har mennesker levet i årtusinder.

|linteredskaber er pløjet op af mulden, og ikke mindst btonzealderen har sat sine spor
De lire gta!'høje 1-est i sognet lidner om aktile samtund for cirka 3400 tu siden.

Nlaglehøj ligger længst mod sJd og €r dct højest€ sted i sognet, 69 meter over hafet.
Ordet magle er olddansk og bes.der stor.

Tjørnchøj findes ill,e mere. Da der skulle etableres tmdr'ærk i tandsblen Stærkinde, kunne man jo ligcså
godt bruge højens megen lord til \andhøjanlæg.

Præstehøj findes nærmest kirken. I 1591 blcv damtcnde præst i Roskildejohan Wetsel kaldet til
sog.ncpesr r,'ed Reersiev knke, ifølge den kongelige skatliste. Han havde to ma*er undet plov,

VestermsJken og Østermarken. Præstehøj ligger på Vestermarken.
Bavnehøj, stedet hlor mrn tændte ild for at meddelc sig til fjerntboende.

Brandhøj ligga nordvest i sognet. Om denne høj er der opstået en mrte. Her hai meflncsker sct

ildrunger ontuing højen, nok mest r'.ed solnedgang



O^mråd€t mellem Reersiev og sLibatrJ<en heddei Flintebjerg Her begyndte gtusgraveindusttien i 1973.Gtudejet Mogens Latsen, Stendyss€giård, der havde afhæn"det sine i,iarf.er'tl folmelct frfgte ,rl";a.t
meget nøje gennem årcne. I 1978 så man i en lavning, hvor øverste jordlag blev fjerner, resterne af en

. f:rhi:yi:k bebygs:tse. Megct rydetisr så man siolpehulletne al de grr'.[h"l".'H* h*a" ""nrkæotogrsk dokumenmoon vr:ret interessant, mcn store maskiner slal køre ciageo lang, og nu lgget dethistoriske materiale inde i skibakten. Kun bopladsens placering i det åbr" i"rt;;J;#.,1;:il 
";n13,?"ili::g::: tå 

sporet rf bebyggerien" atd.t, m.,tigii" den *1a," r,,un"ora"" ru." rong. r,o
Doptxdscn blev en bronzeøkse, som nok mest hat været anvendt til cctemonieJlc formåI, pløjet o! afmulden. Der 6ndes_gamle beretninger om bronzealderens gude hove og 

"ff.rirrJ", lr* "nir"a. 
ay. 

"g
:._"".:j:":]i::fi_:ig:på 

række. Dengeng vat soi* m",,nesr.",lcs gu.J, ,,g d"t k;n;" vær" .., troaig
arrære. r\ore vrdnesbJ rd hndes særlig i egnen omkring Snoldelev Syd for Snotciclcv by ligger Otodhø],

, og i SnoJdelev mose er fundet mange dyre- og menneskeknogler som srttes i forbindels€ med denhcdcnske guLlectvrkelse. Dcn berømrc Snoldclevstcn. nu på Nrtionrlmusccr. hxr indhuggede solretsn fr.r
den"ældre bronzealder s4mmen hageko$ Eiskelet"gn, 1trisk"t", tr" ,om_"..1yng;J., h'r_),s"*,lr_
,også 

rune4 som dateres tit omkring 800 e.Kt. En hellig sten som man tif 
"tuaigfiJ 

fr..ig"a", n"".rn"
læscs sålcdes: I(UN UÆIJSTÆIN SUNER RUH^LTS PUL^R AS^LHnUiUla, årn"*"U. ,,"",
søn af Roald, thui i Saltøv (thul odinspræst eler vismand) den tcgendaiske kong Snrid af Snotdelev



m
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Bronze er en binær kobberlegering tilsat Tin.
I ælclre bronzealdet 1400-900 f. kr var det imFotterede genstande der kom hertil ad handelsveje fra Adti-

aterhavet til den jyske vestkyst. Her blev byttet med Rav

I yngre bronzealder, 800-500 f. Kr. udvilledes het i landet en imponercndc støbetek''ik som ikke synes

ovetgået væsendigt i flyere tid.



I folkevandringstiden 300-500 e. Kl opsiod landsbyerne. Man så styrken i sammenholdet, og 6L feks. et
væin mod omstreifende røverbander Mange landsbyer fik navn efter stedets oprind€lige eier

Reerslev F.eåff (s) lev (n).
Hver landsby havde en offerbålplads. Het ofredes nu til de 12 guder i Åsgård m€d Odid som d€n øveist€

og haos søn Thor, som man ftoede var avl€t med ModerJord.
I åt 960 lod Harald Blåtand sig døbe, og dermed btev kristendommen statsrcligion. På hans befaling blev
der bygget kirker af ttæ. Forskning viser, at der blev anvendt to byggemåder, enten i srawitke, lodrette,

tæt stillede planker gravet et stykke ned i iorden, eller buldvitke, vandtette planker mellem
lodrette stolper I dag 6ndes ingen af disse kirker, kun efterladte brudstykk€r under vote kirkegulve.
Mange kirker blev bendt i protest mod kistendommen. En del kirkcr scs år være opført tfe gange.

Det har ikl€ været let foi folk€t år skifre fra de nordiske guder ril kristendommen. Når det ovethovcdct
kunne lade sig gøre var det vel fordi atle havde en fordel af den. Kristcndommen blev en beskyttelse for
småkårsfolk. Der var grænser for hvor hårde godsejerne og de lokale magthavcrc kunne væte, før kirken

greb ind. Alle skulle døbes, giftes og leve pænt i parforhold. De ti bud blev gode leveregler, og her 6k
man virkelig sqr på folket. Men hvad blev der så af de hedenske offerbålpladset?. Havde folket mod til

at svigte de nordiske guder. Nej, det havde de nok i-klq for vi ved at en del bålpladser findes endnu,
nerr ig under alteret i vore kirker Ntan byggede simpelrh€n ftækirken ovenpå den hedenske helligdom,

bålpiadsen. Et eksempel så man i Eskildsftup kirke på Nordfalster i 1980. Ved testaurering under
nationalmuseets ledelse blev gulvet bag alteret taget op, og en mømet bjælke fjernet. Man vat nu nede i
det hedenske basted. Selv efter 1000 år, lugtede jorden endnu af sod, og da der skulle gøres plads til en
ny bjælke, kom en lille bronzeEgur til syne. En 6gur, som oprindelig havde siddet på låget af et skrin.
En kostbar gave var kasret i ilden for at sikre gud€mes gunst. R€eEl€v kirke ligger uden for bykemen,
og har altid gjort d€t. Dens placering lader os fomode at vi også her tan finde det hedenske bålsted



Omkhg 1050 begyndte man at bygge Lirker af sten, dels nye, dels afløsere for ftækirkeme. Gennem de

følgende 200 år opføtes ikke mindre end 1800 romanske kirker i Danmarl Men dansketne havde ikle
todition for at byggc med sten og mørtel. De var dygtige til tæhuse og skibsbyggeri. Det vat bygmestre fra

Nord- og MidttysLland, der kom hetop med deres byggeskik og etfaring, måske var de også muoke.

Rcerslcv kirke er opført i tidsrummet 1100-1160 af markst€n Gratit), som lå sprcdt på markerne og med

iodvendigt mutværk af kridtkvadre, Det må være de mennesket der boede her, der samlede gtus, sten og

kalk til deres kirke. Noget ryder på at de hat v€ntet utålmodigt i lang tid på bygmestrene, lor de begyndte på

egen hånd. Nu skulle Gud Herren have sit 6ne hus, Man gtavede muldjotden væk uden om trækitkens kot
og væltede store sten ned i udgravningen. Man blandede mørtel og begyndte opmuringeo

af korcts mutværk. I dag kan vi se at koret et opført skævt på skibet til forckel fra bygmesterens atbejde,

der liggcr nøjågtigt øst-vest. Ttækitken blev stående og var i btug mens man byggede stenkirken ud€nom

Da stcnkirken var under tag, kunne man så nedrive trækirken. I en periode vat den i btug med )ordgulv
og åbcn tagstol, indtil et ttæloft blev etablctet, og kithens første gulv blev lagt. D€t er et leGtampet gulv,

blander af ler og stråndsand i et forhold så fugt fta våde fødder kunne ttækhe ned. I Reetslev kirkc ligget

dette g.rlv 29 centimetet undet det nuværende røde teglstensgulv Sammenligncs det mcd ldtkegfuden uden

for, cr der en niveaufotsk€l på 65 centimeter. Man hat ikhe gtavet kirken 65 centimeter ned i jotden

I middclalderen begravede de ikke deres døde sætlig dybt. Man kom hellere med noget jotd fra stedet hvor

den døde havde levet. Det blev til rigtig megen jord gennem nogle hundrede år, en skik som naturligvis

måtte ophøre. D€t var et langsommeligt projekt at bygge stenkirket. Det tunge arbeide med tilhugning af
granitten og rejsdng af de lodrcne mure krævede mange hændcrs a6ejde. Og selv om stenkirken stod

færdig o. 1200, så fulgte ombygninget, udvidelser og store ændringer endnu i mange åt I Rcerslev kirke biev

ttæloftet taget ned o. 1350, og hvælvinget muret ind. I første halvdel af 1400 tallet 6k kirken sakisti og

kapel mod notd samt et våbenhus i syd. Et tårn blev rejst i vest, det afløste kloLlestablen på kitkegården.



Mfl her gjord€ matr en fejl. Tårnet blev bygget på [irkens vestmur, og det kolossale tlyk kurme murværket
iL{re bære. Tårnets arkade begyrdte at syn}e og revne, og i 1860,eme måtte ttunet nedbryd€s. Såmtidig

blev våbenluset i syd taget ned, nok for at forbe&e lysforholdene i kirken. I 1 820'eroe blev skibet
forlænget med et hvæh'ningsfag og er nt't tåIn blev opført. Atbeid€t blev for€stået af arkitek Johan
Daniel Herholdq der med stoi ekspertise fik kirken sLatrnuret med røde munkesten. Herholdt, der

samtidig forestod ombygningen af annekskirken i Vindinge, 6k overført det tøde teglstensgulv d€r6a
til Re€rslev Lirkes nve vestende.





Invmtaret.
Til opførelse af den romansk€ kirke hørte et muret alterbord. Det stod i sirr 6ne hvidtekalk.
Omking 1590 bl€v folsiden udstyret med en antemensale, et landligt billedskæteratbejde

i ungrenaissance, som i dag et en ptyd for kirken.
De tre $idninger har dyd€mdeier, fravenste: TEMPERA (^) TIA (madehotd) IUfiCIA (tetfætd)

samt FORTIruDO (styrke).
På frisen øvetst.:

MIT KØD ER SANDEUG MAD OC MIT B|OD ER JZNDEUG DRKKE Joh. 6.55.

Lidt senere tilføjedes sidepaneler og bordplade.
Mod nord et indskiften: HVO SOM KOMIvIERflL MIC, SKAL LKKE HUNGRE Joh. 6.35.

Dydemaleriet er forneden:
HUMILXIAS 9dt yd.ted) P.4nEtVt"I4 (tålrnodighed).

Mod. syd: HVQ SOM KOMMERTIL MIC, SKAL AI-DNC TØRSTE.
Dyderne. PRUDEAIIIA (Uogskab). IEDUUZ! (Rid).

Staffetingeme blev istandsat i 1 90? af kuflstrnaler Oie Søndergaard,
og partielt tilpasset kirken i 2005 af Erik Ring Hansen



Altertavleo
Reerslev kirke 6k sin fø$te altertavle for mere end 500 år siden. Mod slutningen af 1400 tallet blev det
alrnind€ligt m€d biledskærerarbejder i kirkerne. Det er den tid, vi kalder sengotisk. Derl første altertavle
var en firkantet kåsse med lk€r, der var luklct ved den daglige fotmesse, - udlige messe, - inden dagens
getninger skulle påbegyndes. Tavlens forcide vår prydet med et maleri. Ved høimesse åbnede man fot de

finc billedskæteta$ejder. De var i stærke farver med ægte bladguldbelægoingei. H€r var vkkelig noget
som var skabt til guds ær€. Den stod på alterbordet til omking 1625, da man anså den for at væte

katolsk, og d€ffor skulle den udskifte& D€n blev sat på nordvæggen, der stod d€fl til 1818, hvor syflet
forlangte den lagt på toftet. D€n havde da stået i kirken i 320 år. Den blev afløst af en senrenaissance tavle

med følgende indskitu
AO. ER DENNE TAVI-E STAFFERET PÅ KIRKENS, OG DA VAR ItrONSMAND PÅ

ROSKILDEGAARD IELBYRDIGE SIGVARD URNE TIL RÅARUP,
HR BJØRN ANDERSEN STIJB SOGNEPRÆST.

Denne g?e tavl€r kan ses i kirkeme Fløng Tunq Kildebrønde og Høje Taastrup.
D€n stod på alterbordet i 230 åt, da vat den så ødelagt af råd og fugt, at også den blev lagt på loftet.

Der våt opstået en r€vne mellem tag og østmu4 og ingen vidste hvordan det skulle repatetes. Regn og
vand silede ned år efter år Præsten, Christoffer Broager talte ind i den tomme væg, og det kunne man

ikke lide. Der blev slrev€t til kunstmaler EC. Lund, som var cn af dc danskc guldaldetmalere, der boede
i Rom. Han blev anmodet om at male et billede til kirken. D€r skulle være enkens søn fra Nain, som

Jesus opvækler. Maleriet kom til kirken i 1867, og det stod på alterbordet i 122 år. Bill€d€t var meget 6nt
håndværk, men som kunstværk har maleren ikke formå€r at give det liv, derfor har mange gennem tider



)'tet mishag ved billedet. Det har nu en blivende plads i rårntummer.
Kirkens nuværende alterudsmykniflg er en firgøjet tavle med motir.er af Jcsu korsfæstelse.

Tavlen blev indviet i påsken 2006 og er en ga\.e fra mateten Erik tung Hansen.
De €re malerier er fra venstre Jesus på colgata med indskriften:

IADE& TILGIV DEM, THI DE VED IKKE HVAD DE GØR,



Det andet billede er i den fliende time. Engle svæver omLring korset og gdbetJesu bloddråber. Maria og

Johannes ses fotneden i billedet. Maria Magdalene tørrer blodet af korset. Jesu sidstc ord på korset:
FADER, I DINE IIENDER BETROR JEG MIN ÅND

Det tredje billede, korsnedtagelsen:
DE TOGJESU IÆGEME NED THI SABBATEN STUNDEDE TIL.

Det flerde billede er gravlæggelseo med indskifteni
DE LAGDE I]AM I EN GRAV SOM VAR HUGGET I KLIPPEN.

Tavlens fodstykLe predellaen harJesu mest beq'dningstulde ord:
DU SKAI ELSKE HERREN DIN GUD AF HEI-E DIT HJERTE

og DU SKAL ELSKE DIN NTESTE SOM DIG SELV
Kirken hat katolske sidealternicherl katolsk tid var koret så helJigt, at kun præster måtte komme der.
Detfot havde kiken sidealtre, som menigheden kunne bede ved. De 6ndes i tdumfvæggen på begge

sider af Lotbuen. De et registreret og opmålt af arLiteLt Heteholdt i 1870'erne og derefter ovepudset
med et q'kt lag cementmørtel. Når de engang blivet åbnet, vll man firlde et kaltmaleri på nordsiden med

tilknytning til Jomfru Ma-tia og mod syd kirkens skl.'tshelgefl. Siderltrene blev til.nuret og glent efter
reformationen,

Kotbuekruci6ksgruppen: Omking 1520 lik kiken et lægmandskrucifiks. Det hang over korbuen og
hørte sammen med et li1le muret aherboid i øde munhesten. På alteret stod en ftæskulptur af

Jomfru Maria. Ca. 1650 blev kuciGkset og Maria ,lteret taget ned, hvilket skrj ses som et opgør med det
katolske. Kristusfiguren blev anbragt på et nl't kors med vandret bjæ]ke.

De to barokke figuier er Maliz og aposteljohannes. Kotsarmene har forgyldte evangelistsymboler
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Prædikestolen.
Stolen et i renæssance med reliefskåret årstal 1609.På hjølnerne ef der joniske halspilastfe.

Atkadefeltetne har dydemaletiet, fta venstre: FIDES Grc), SPES 0åb), CARITAS (<ærLighed).

Det murvendte atkadefelt har følgende hdskift:
HEC PARATA ET ADORNAIA, FUIT CONSILIO JOHANNIS WESSAIN GTS)

LOCI PASTORIS 1611:

(dette atbejde blev udført og smykket på fotanledning af dett€ steds præst 1611)

Læsepulten et staffetet af JuJius Breen i 1840. En senere tilføjelse på læsepultens overside ,
NEC MINUERE: NllC ADDERE: (ikke trække fra og ikke lægge til),

en påmindelsc til præstcn fra en kirkemaler.

Døbefonten.
Fontenc i de romanskc kitker er skabt til at ses fra siden. Form og udsmykning kommer kun til deres ret

fra denne vink€I. De har oprindelig stået på et fontepodie, der hævede den 2 3 trin over gulver. Om
bamet ved dåbsritualet blev løftet op mod himlen, inden det skulle i det rensede vand, ved vi ikke. I

landsbykirkerne vat fontene anbragt i midtergangen udfor kvindedøren, nok mest af plådshensyn. Sådan

hår det også været i Reerslcv kirke. Ved n€dgrå\'ningen af kablet i 1997 gravede mnn igennem resterne af
podiets fundament. Det bestod åf røde munkcstcn, og fonten kan således forsigtigt dateres tll

o 1165-75. Ved opførelsen af kirketårnet i sengotisk tid blev døbefonten flyttet til tårnrummet ellef
tårnarkaden, og hef stod den til o. 1847 hvor tåtnrummet skulle rumme kirkens nye orgel. En årrækle
stod den i triumfbuen, men ved restaureringen i 1870'erne lik den sin nuvær€nde plads ved norddøren.

Den keglelotmede sten undet fonten synes at være fra sengotisk tid i tårnet. Dåbsfadet er et sydtysk
arbejde frå o. 1575.Det blev købt til Reerslev kirke i 1618 fot 40 mark. I bunden ses Maria Bebudelse

omgivet af en minuskeldng. På randen en hunde- og hjortefrise.



Et bomæ*e i bunden med initialeme C.F.B. kan r'ære en gave &a adelsslægten Bile der ejede Stætegården i
en lang periode. Blandt de seneste ejere nævnes enl€n Lisbeth Bille.

Fonteiåget er i egetræ fta 1 658. Det er lavet af Laudts sn€dker i Roskilde og kostede 1 % daler
Det er stafferet i Lirkens fafv€sætning

Menighedens siddepladser.
Den romanske kitke havde murede bænke langs )deffæggene. De var ca. 40 cm. brede og af kidtkvader

lige som væggene. I Reetslev kirke r,-ar der plads til ca. 50 personer, måske har børn og tyende sidd€t på gut-
vet. Kirkens lergulv standser ca. 40 cm. fra ydervæggene, og heraf kan udledes, ar gulvet er lagt senere end
bænkene. Ved døbefontens llpning i sengotisl tid blew der god plads i skibet, og nogle ptimitive bænle er

noL sat ind. Iægulwet blev i den sene middelalder erstaftet af et pigstensgulq som endnu ligget uøft mange
stedff i kirken. Mod midten af 1600 tallet blev der lagt €t klinlegulv af grå tegl. I 1648I€verede Svend sned-

ker i Roskilde 11 kvindestole til nordsiden med låger og tiægulve. Den ubehageke ttæk fia døre og vin
duer blev derved afværget, ikke mer€ sus under kvindemes skørter. Tre år senere leverede Casper Lubbeke

1 1 stole til sydsiden. Def var i disse år så megen pres på levering af kirkeinventff, at nlt egetræ blev brugt.
Tidligere havde mar Lln anvendt det gode Lernetræ, men nu blev det bløde v6d ofte t€et med. Dermed

dalede l<valiteten. Orm og borebitler kuone ødeJægge invenuret, og i 1870 måtte stoleværker i Reenlev
kirke kasseres. De nuværende stolestader er tegnet af arkitelt Herholdts medarbejdere. Det er nydeligt, men
afkitektonisk uinteressant. Selv var Hefioldt mere inrercsseret i konstruhtion af bærende tagværler, og ikke

mindst kloklestolen i kirketårnet er et særdeles velproportionetet arbejde.



REerslee Lirke i romånsk tid
ca. 115G1350 Kirken havde
katolsle sidealtre som blev
tilnutet og glemt eftet
reformationel, Døbefontm
stod oprindeligt midt i tirkcn
ud fot kviadedøren på et podium
to til tre tlitr oppe,



Kirkens tre orgler.

Det cjøiske legat fra ceddesdal skænkede kitken et orgel i 1847. Orglet havdc 4 stcmmc! og var
forfærdiget af otgelbygget Schatff i København. Det kosted€ 200 !dl. I 1916 forlarlgte synet et flyt otgel,

og dct anskaffedes i 1920, Ånden juledag 1973 udbrændte dette otgel. Ved barnedåb varmede

kirkctjeneren dåbsvandet i en gnmmel tinkande med en el-dlppekoger Dcn dagglemte han uheldigvis at

slukke for sftømm€n. Tinkanden smeltede, og det flydende tin løb ind i o€l€t og antændte spindelvævet

i orglets indre. Tinpibcrne smcltede, og hele ldtken blev tilsodet. National'nuseets medarbejdere

arbejdede i kirken i mange månedet. Et nyt orgel biev leveret i 1977 af orgelbygger Bruno Chistensen,
Tetkelsbø1, tegnet af arkitekr Rolf Gmae, og stafferet af Erik Ring Hansen, Otglet hat 11 st€mmei

2 manualet og pedal.

I(irkens løsøre.

.Alterstagerne er af messing i gotisk fotm, indkøbt til kirk€n i 1860'crne. Alterkalkcn har guld-
smedemærket A.N.. Anden Ni€lsen vår guldsmedemester i København i 1661, hans enke omtales i

1676, hun bocde i Skobodcrnc (ikl<c stedfæstet). Kallen har sekspasformer lidr indskåret forplade og hul
proEleret standkant. Den hat akantusløv og pudslet bund. Bægeret forstørredes og lueforgyldtes i

1839. Den hører sammen med en glat disk uden stemplet. Sygekalk og disk ftrjemmebetettelsessæt) blev
købr hos E.FDahl i 1842. Under svenslekrigene i 1658-59 brød soldatet ind i kirken og tog den [den
Lalk og disk. Dåbskande af tin blev købt i 1845 hos Hans Høy for 10 rdi. Særkalke anskaffedes i 1941.





Kirkeklollerne.
Om kloLLestablen på kirkegården vides iLke noget. At den har wæret der fra o. 1150-1450 og kaldt

sognets beboere til bøn og messe i katolsk tid, er der ingen tvivt om. Vi har ti€ndskab til fiie klol*e4
hvoraf de to måtte afleveres ved klokteskatten i 1528 og 1602. Klokleme blev omstøbt til kanoner for

at forsi'are Danmark mod vore tendel Klokken fta,1602 vejeÅe 208 kg Den nuværende klokle
fta 1 631 bærer indskiften:

HR. BJØRN ANDERSEN STUB SOGNEPRÆST N]ELS ANDERSEN, NIEIS NIELSEN
KIRCKEVÆRGER TIL REERSLEV KIRCKE, AUS DEN FEUER FLOS ICH, FELIX FUCHS

cOS MICH ANNO 1 631 : deone L.lok[e har messingt<nebel.
Den andcn klokhe er den yngste støbt af I.C. og H. Gamst 1832. Den er i virkeligheden den ældste. Den
er omstøbt på grund af en revne, det gjorde den ganske ubrugelig Forskelige menneskff med ingepligt

aavendte hamre med op til 8 kg og det l?r altså for meg€t for den gå_rnl€ klok}e.

Kape[et
Det nuværende kapel er opført i 1 904 og er gpisk for tiden. Det fik i 1 987 en udsmykning hvori indgtu

et reliei Motivet er Kisrus for l.ppeIstepræsten Kajfas. Indskiften foroven:
FIÅN TAY IIAN SVAREDE DEM IKKE. Mark. 14,61, og fomeden:

I SKAT SE MENNESKESØNNEN SIDDE IBD DEN ALN,TÆGTIGES HØJRE HÅND
Mzrk.14,62

Udsmykningen er en gave fra Erit< Ring Hansen. Katafalten er udsmykket af Vibeke Schermer Hansen.



Begravelser i kirkegulwct.

Overalt hvor der grarrcs i kirkegulveq 6ndes knoglerest€r fra middelalderer. De gamle kirlebøger

fortæller om 6ie præstebegravelser i 1600 og 1700 talet.,€ldst af diss€ €t sognepræstjohan wetzel,

død 1 630. Han fuger i kotets midte med ansigtet vendt mod nord. Man kån undre sig over det tæt

pallede stenlag, der ligger over ham. De mennesker som begtavede ham ville måske være sikre på at han

il,ke kom op igen. Hvis gravstenen i våbenhuset det wiser hans portræt, er sandfærdig, var han en meget

bøs here. Gmvstenen fortæller, at han var gift med Karen Nfadsdaner, der shænkede ham 11 børn,

hvoraf de s1'v døde meget uoge. De ligger i kirlegulvet foran alteret. Indskiften nævnet fite efterlevende

sønnet der har sørget for at d€tte gravmæle blev sat. Teksten siger:

.....såliggerhoshambegiavethanskærehustru......dereslemmerhvilerisammegrav..
Det var en smuk tanhe søno€me ha\-de, men sådan gik det ikke. Der hvor Karen Nladsdatter skulle Jigge,

er lergulvet ikke brudt op. Hun i'ar måske meget,vngre end ham og har haft et Ii\. efter hårls død.

Tidsangirclsen for hendes død er al&ig påføtt stenen.

Johan \vetzel har interessante an€i. Hafl er æding af den sldtyske adelsslægt Wetzel von Hohen Zolletn,
der havde deres borg i de Schwabiske alper. Slrgtefl kan ifølge L. Schrnidt (Stut€art 1862) spores tilbag€

tll midten af 800 trllet. To brødre voksede op i den gamle borg Scherrcgau i Baden Wiinembu€
Dtengene hed Ådelbert og Burkatd. Som voksne blev de omlcing åt 875 udnævnt tll lensgtevet ovet

store landområder af den tvske k€jser L. schrnidt skriver i sin beretning, at formålet m€d udnævnelsen vr-r

at sLaffe kejseren penge og soldater til hans mange kige. Greveslægten maiket€de sig meget stærkt i livet

omkriflg Lejsertronen i det følgende tuhundrede. Omking åi 1020 fødtes to fætre, Burkard på

borgen scherregau og Wetzel på slottet Hohen-Zollern. I moden alder opstod det strid mellem de to

grever. De mødtes i en slægtsfejde den 29 august 1061 i den li[e residensby Hechingen red foden af de

Schwabiche alper Der udLæmpedes en drabelig d)'st med ska+tslebne svæd med det udfald , at begge

døde af deres sår. De blev begavet i en lille klosterkike i b].€n Buigfelden. Besøgende kan i dag se et



Sf MINNESIGSøNNIN SXDDf, VED
rDEr ALMÆc'ItGEs HøJRE IiAAND.*.*' l-ftcr tilfangetagclscn i r)livcnhrven cetsemlne

førtc dcJcsus til ypperstcpr,lstcn Kajfas, der
dømte ham til dødcn fbr gudsbesportelsc.
De spyttede på h^m, dækkede hans ansigt til
og slog ham mecl knytnævcr og stokkc.
Mark. 14.61 62



historisk maleri som skil&er den ulykkelige hændelse. Nfed årene delte slægten sig i to tinjer. Den ene
blev kejserJige embedsmænd, navnlig nævnes grev Friedrich Vithetrn von Hohen-Zolern 1640_1688, dei

blev hædret for sin indsats som kurE rste i ortuådet Bmndenburg Hans slægt hviler i dag i sarkofager i
krlpten under Betlinerdomen. Den anden linie ses at være blevet præstet der bosane sig i Notd og
Me emrysklard. L. Schmidt talte op til 300. præsterne mistede deres grevetitel i 1500 ullet og meJ

reformationen, som tilhængere af Mårtin Lurher måne de jlygte fra de loLale teligionskrige ogsøge ti1
andre lande. Omkriflg 1546 fo od en luthersk ewngelisk ptæst ved nar.n Wetzel sin hjemegn i Baåen_

Wiirtemburg for at 6rrde fted i Skandinavien. Han kom til Danmark omkdng 1550 og 6nder et bJivende
sted i RosLilde. Hafl gifter sig dans( og Johan Wetzel fødes 1560. Han ftu sin opvækst i Roskilde, læser

til pÆst i Roskilde og København og bliver kaldet til præst ved Reerslev kirke i 1591. Andte
præstebegravelser er: Sognepræst Bjørn Andenen Stub 1630 1682 og sognepræst Niels Christensen

Schtem 1 678 1 71 7. De fuger begravet i kirkegulvet hvor der il,ke er gmvet Den sidste præst der bliver
stedt til hvile i kirken erJacob Hansen Jelsrup 1717 1756. Han liggff i midtergangen ved letde

stolestadc. For at få embedet måne Jelstrup forsørge e er gifte sig med Christensens Schrems enk€
Karen Pedersdatter. Men det havde han bestemt iftLe l,yst til. De lev€d€ som hund og kat i præsteg-tuden i
10 år, så havde Jelstrup fået nok. Han lod opføre en enkebotig neden for kikeveien i 1727. Hus€r havde
8 fag bindingsværk uden fod - med lewægge og suårag. ro halydøre, en heldør, 5 vinduet, alt med tås og
beslag Der øt indrettet stue, kamme4 køkken og bryggers. Der r.ar skorsten, bageovn og maltlølie. Det

havde gavl i nord og s1d, begge belJædt med hatm. Derudover skuUeJelstrup ved overenskomst årligt
ydeenlen,10tøndcbyg,3tønderf,6traverhawe,4lant,4gæs,4pathønsog2skillingvedhver

højtidsdag Alt dette 6k Karen Pede$dattff imidlenid ingen glæde a! thi hun døde den 29. marts 1 727.
Præst€gården brændte den 6. maj 1736, og ilden fonærede alt hvadJelstrup ejede. han måfte selv bekoste

opføtelsen af en ny ptæsteg..ård. Jelsrups Første hustru var Ingebotg Larsdatter Hun døde og blev
begravet den 9. juli 1737. Den 23. juli 1738 giftedeJelsftup sig igen med den unge Drude Lund, harr var



da61 år gammel. Drude fødte en pige i 1740, navngivet Anne Ingeborg, og en sø defl7.i^n*7744,
kaldet Ole. Han levede lcm i 12 dage. Drude og hendes søster Lene Lund deltog ofte ved

dåbshandlingeme både som faddere og v€d at bære børnene til døbefonten. Drude og Iæne var døtre af
degoen i Osted syd fot Roskilde. Opførelsen af enkesædet og den ny€ p!æstegaard havd€ bragt Jelstiup i
fortvivlet gæld. Han klager ustandselig over sin ftængte økonomi. Til Københavns m€istrat striver han:

Jeg har kun Øst€rmark€n og Vest€rmark€n samt en liden eng til mine får. (den liden eng ligger endnu
syd for kirkegården).Ntu jeg sår ae tønder byg eller rug, høster ieg 7-8 læs hø. M€n det rlltter jo ikke at

tlage, eftersom det er gud, der giver væksten. Bedte var det iklc at svenske soldater i 1 659 havde brændt

gåtden i Trudstrup, der Iå helt nordøst i sognet. Siden vat matkerne ikke blevet dFket. Inden brand€n
vaf kitketi€nd€t 10 tønder byg, 11 tønder rug,2 aaver havre,2lam, 1 gås, 1 par høns,2 oste, 30 æg og i
penge 1 mark og 2 skilling Efter btanden fik præsteka.ldet ingenting. Landsbyen Totslundelille lå helt øst

i sognet ved lille Vejleå (ved Torsbro vandindvinding). Der vat seks bøndergårde der dyrkede de

bølgende marker, som kaldtes Åsene. I 1719 blev hele området lagt under Geddesdal gods som ufri
bondejord. Ejeten, kancellitåd Peder Benzon, lod landsbyen afbrænde, og hvad der rat tilbage blev

læsset på vogne og kørt til Geddesdal Åsene blev indhegnet, og ungkeatutet sat ud, som kunne græsse

og passe sig selv fuet rundt. Fra Torslundelille havde præsten fået kirketiende, men nu 6k han ingenting
Pedet B€nzon medte, han ikle skulle beøle nogeq når hån ingen indtægt havde. I ni år larmede Jelstrup

så meget, at Pedet B€nzon omsider ønskede et forlig I 1728 blev de enige om at sognekaldet tuligt skulle
have 73 rigsdaler og 3 mark. Overenskomsten er underskrevet den 16. juni 1728. Ved Lille Vejleå blev

opført en røgterboJig med to lejLigheder, som kaldtes Koehuset. I dag lokaliteten Kohusene.

Jacob HansenJelstrup døde i 1756.



Kapelanen Peder Ryring skrev i kirkebogefl
MANDAG DEN 1 5. MARTTJ BLEV SOGNEPRÆSTEN HR. JACOB I]ANSEN JELSTRUP

UNDER REERSLEVS KIRKE GULV BEGRA\BT.
PROVSTEN MAG LORENTZEN TIL CARSLUNDE HOLDT LIIG TAIE OVER

GEN. 28. CAP. 1s.
DEN SAIIG MAND VAR SOGNEPRÆST FRA AÅRET 1717 AFUMO

OG DØDE SIN ATDERS 79

Hvis nogen møder en præst uden hoved på ki*egården ved skumringstid, så er det Jelstrup, der ledef

SKAM DIG DU DER TOG DET

De afdøde præster blev ikke kistebegraveq men svøbt i et ligklæde og tagt i letgulvet med nogle centimeter
jord over. Historikere foitæller, at begtavelseme i de danske kirket medførte en uudholdelig stank af

ubalsamerede lig, og det blev forbudt ved lov i 1805.

Kalkmalerierne:
Skibet blev udsmykket m€d t<alLmalerier i tre hvælv I vor tid har man kaldt mateten Isefordsmesteten.
Hans værLer 6ndes i en rækk€ kirker tværs ovff Slælland fra Vatlensbæk i øst til Bregninge i vest. Efl del
af hans vffker er endnu i}le afdækk€t. At hån havde tilknyrning d det katolske dorntapirel i Roskilde er
der ingen wivl om. Det vat nok her man kunne se hans dge evfler for penonskildring, male ansigtet med

levende udtryk og karalterfuIde træk. Desuden må han have l_ært de tekniske færdighed€f hos andre
kalkmalere, og det blevet fonfolig med al fresco tekniklen. Det meget b€sk€dne farvevalg har næppe



vætet hans Ønske, snarere L;Leeierens påholdenhed. Jodfarveme lysol,ker og rødotler udvindes lokalr
af ler. Den sott€ Grå) er sod fra brændt fyretiæ. Disse tte farver er stort set hvad han havde til rådighed.

Kun på hellig u€ kong€$ b€klædning over tIiumfbuen ses en importeret spanskgtøn, også anvendt
enkelte steder i første hvælv som blandingsfarve. Spanskgrøn fremstilles af kobbersalte og eddikesyre,

desvætfe meget lidt lysægte. Hans virke hen over Siæ[and dateres af eksperter til mellem 1425 1475. Ser

i en kunstnerisk sarnmenhæng kan han meget vel have haft sin første opgave i Reetslev kirke. Selvom
han var et blændende talent, fremgår dct n€rnlig også, at han havde store begyndervanskeligheder Han
skull€ omsætte de firkantede billedforlæg til de store trckantede hvæh'kapper, og det var en opgave han

ikke havde let ved. Evnen til billedkomposition var bestemt ikke noget han 6k i r.'uggegave, meo ved flid
og erfaring blev han €ft€r 1450 i kirkerne i Mørkøv, Nørre Herlev, Over Dråby, Sønder Asmindrup,

Lynge og Bregninge en sånd mcstcr, som står mål mcd det bedste i dansk kirkckunst. Billedforlægget, der
blev benyttet til kdkmalerierne rar en billedbibel Biblia Pauperum (de fattiges bibcl), som blev redigerct i

Sydtyskland omking 1300 og siden mcd stor variation kopieret i h€le den kristnc vetden. Det
oprindeLige forlæg kendes ikke mete. Biblia Pauperum blev benl'ttet i år€ne op ril 1420, da biskop]ens 

^n-dersen Lodehat iod bekoste nye kannilrcstole til koret i Roskildc domkirke. Billedskærerarbejd€rne
øverst på stolene følger Kristi fødsel og lidelse i ov€tensst€mmelse med kalkmalericrnc i Reerslev kirke,

om end m€d nog€n variation. Det mest berydningsfulde kalkmaled i Reetslev kirke er ovennævnte
helligtrekongermotiv på østkåppen over triumfbuen. Her begyndtc malcren sit arbeide, nok tilskyod€t fra

gejsdig side. Den katotske kirke vat på dette tidspun&t meget optåget af helgcnd)*else. I højre side af
kappen et den unge kong Kaspar malet med stor fteidighed. Mod midten peger Metchior op på

Bethlehemstjetnen, mens han skænder på Kaspar. Men venstre side af billedet med Matia, Jesusbarnet
og Balthasar år ikke den livfi.rlde ftodighed, som maleren havde tænkt sig Han forsøger at redde billedet
ved at beiig€ det med mønstet draperi, men den dag gik han antagelig skuffet fra sit arbejde. Nu skulle

nordkappen males, biiledseriens historiske begl.ndelse. Han 6k €n mere erfaren kollega med på stilladset.



Der blev nøje disponeret ovet hele billedfeltet, og det blev god plads til alt der skulle med. I v€nstre side
fotneden set vi Maria Bebudelse. Hun sidder i sit kammer i en smuk hvid kjole, det symboliserer hendes
renhed og uskyld. Kjolen har gyidne kanrer, Maria har gyldenr htu og den notdiske pigcs ynde. Malerens
kunstneriske ftihcd hat næppe vætet til diskussion. På glvet står en snutrig bedepult, og bøger med

spænder ligget på gulvet. Hc! cl billedet af en ung pigc, dct absolut ikke mangler noget. I Grundtvigs
dejlige julesalme ET BARN ER FØDT I BETHI-EHIIM synger vi i andet vers EN FÅTTIGJOMFRU

SAD I I-ØN: Her afviger crundtvigs tekst fra Paupctum.Jomfru Maria var ifølge legenden fra et
særdeles velstående hjem. Hendes mor hed Anna og var af Kong Davids slægt, hendes far hedJoachim

og var afJudas slægt, Gøn af Jakob og Iæa). Den gamle tekst fortæller, at han var sin egen hyrde,

Gårdeiet, og han havde tjenestefolk. Han delte hvert års udbytte i tre dele. En del til tcmptet, en det til
de fattige og en del til sin egen husholdning Det syntes Gud Heffen så godt om, at han valgt€ dette

hjem til stedet, hvorJesus skulle fødes. Og Gud Herten øgede Joakims gods, så det ikke var dets lige i
hele Istael. På maleriet ses ærkeenglen cabriel i Marias kammer. cud sendte ham, når sædige budskaber
skulle til jorden. På skriftbåndet læses: A\E GR-{TIA PLENA DONIMUS TEKUM: hi1 dig benåede,
Herr€n ef med dig Helligånden sl,mboliseres ved cn hvid due, der gør hende frugtsommeJig ved Guds

ord Genn€m Øreg. På det store billede ser vi den overståede fødsel i stalden. Det lilleJesusbarn ligger på
et tæppe. Med højre hånd udtryller han allerede visdom. Maria tilbedet sin Jilie søn, og til vensre er

Josef i gang med barsclssuppen. Til højre scr vi et muldyr og en gedebuk, som lånet hinanden
forfætdelige onde øjne. Her er det evige symbol på det godc og det onde. Midt i det lykketige, at verdens
frelser er født, skal vi samtidig forholde os til verdens ondskab. Forneden til højre viser engien sig for hy-
rd€Ine på marken. En mand spllier på sækkepibe, mens konen spinder Tekstenr GLORI^ DEO IN EX-

CEI-SIS, ære være Gud i det høj€ste. Øsrkappen foireden til venstre visef io hoveder, det er Maria
og Elisabeth. Da Marias frugtsommclighed blev synlig, drog hun op i bjergene ttl sin familie Elisabeth og

Zakarias. Elisabeth var også blevet ftugtsommelig ved guds otd. Hun skulle føde Johannes Døbeten.



Mada blev hos Elisabeth indtll tre måneder før hun skulle føde. Teksten: BT UNDE MIHI HOC
QUOD M^TER DOMINI MEI\ENIT AD ME...., og hvordan skulle det times mig, at min Herre

moder kommer til mig Forneden til højre ses toppen af en faklel og et par hoveder. Det erJesus
freftstilling i templet. Bllledet af biskoppen er ikke isef]ordsmalerens malemådq det må væte malet af en

anden, som har kendt til forkortning og p€rspektiv Sydkappen foroven, barnemordet.... en djævel
indgiver Hetodes den onde tanke.... to panserklædte soldater spiddff bøtnene, og en moder sætter sig til

modværge med en håndrck. Forneden til venstre: Herodes tyttere er sendt eftef den h€llige familie.
IseEordsmalcrens heste er altid pasgængete, og hans interesse for seletø) er overordcndig. Til højre
iegenden om det hastigt vokscnd€ sædekotn. En bonde gik og såede om morgenen, da den hellige

familie kom forbi. Gud Herren lod kornet vokse op i løbet af dagen, så det kunnc høstes om afrenen.
Herodes ryttcf€ kom og spurgte om dcn hellige familie, og bondemanden svatcdc at dem havde han set

da han gik og såedc. Det fik ryttehe til at vende om. Vestkappen til vensrrc forncdcn viscr flugten til
Ægypten.Josef ct rcjseklædt med ransel på nakken, ondskabens trolde flygter for den hellige familie. Dc
vender rumpen til det helLige. ØverstJesu indtog iJerusalem palmesøndag Nogle har btedt deres kappct

ud på jorden, andte haster greric ned fla træerne. Maiia og apostel Peter med den skaldede isse ses til
venstre. Til højtcJesu dåb. HclJigåndsducn svævcr ovcrJcsus,Johanncs har en salvckrukke i hånden og

et ved at salvc herren på pand€n. En engel holderJesu kjortel. De bugtede linjer erJotdans vande.
Andet hvælv:

Østkappen. Påskemå.ltidet, Jesus har samlet sine diciple oml ing bordet. Selv sidder han i midter\
Johannes hvilet i hans skød.Jesus rækler btødet til den gloieløseJudas Iskariot. Bordet ef dæklet med
drikkeLander med låg, kniv€ og trekantet brØd. I Ma-tkusevangeliet kap. 14,12, slagter de påskelammet,

men hef serveret maleten lisl, sikkert tllsLyndet fra gejsdig side på grund af kravet om faste. Til venstie
lærerJesus diciple ydmyghed ved at vaske deres fødder. Til højre forneden,Jesu bøn i Getsemane have.
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Teksten siger: PATER SI POSSIBILE EST TRANSEAT A ME CAIIX. . . fader, hvis det et muligt, lad
denne kalk gå mig forbi. Foran ham ses kalken, kotset og svøben. Guds hånd strækkes ned mod dem for

at indvie dem som r€dskaber til Jesu lidelse og død. De tre dicipl€ sover til høir€.
Sydkappen:.

Judaskysset. Soldaterne kommer med hellebatder og køiler. ypperstepræstens tjen€r MaILus er segnet
om mcd den store staldlygte forJesu fødder. Kristus er ved at sætte hans øf€ på, petcr har lige hugget
det af med sit stote sværd. Forneden til venstrer]€sus. og Pjlatus, der vaskcr sine hænder. Forneden til

højre Det næsten forsvundne billede forestiller atJ€sus piskes.
Vestkappen:,

Jesu vej mod Golgata. Den gråklædr€ mand er Simon af Kyrene, som hjælperJesus med kors€t.
Bøddelknægten, der trækkerJesus af sted i tover, har smøget sine benklæder ned, et eksempel på tidens

hån mod det krisme. Fotneden til højre.Jesus ko$fæsr€s. De mange røde pleaer er blod.
Notdkappen:.

Jesus er korsfæstet. I midten: Longinus stikket Iftistus i siden med sit spyd, og Stefaron rækher ham
eddikesvampen. Fomeden til venstre Glavlægg€lsen med Maria, Maria Magdal€ne ogJosef af

A.rimatea, som overlod sin grav til Jesus. Forneden til højrer Jesr.rs opstandelse med s€irsbanneret og
ved siden den dånende soldrt.

Tredie hvælv.
Det sengotiske tårn, der blev nedrevet i slurningen af 1860'erne, var udsmykket med gammeltestamentlige

motiver og helgenlegender. Arkitekt Herhoidt, der stod for den stote ombygning i 1 860 I 870,erne, ønskede
at bevarc munkestenene med udsmykningen i kitken. Det Jigger i dag under gutv€t i det tredie hvælv



r 1537 blev det besrutte, 
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skule føre dsyn med

kirken og dens indtægter To skulle de være fot at passe på hinanden og pcngekassen. Det blev

Danma*s fø6te protestantiske biskop Pedet Paladius (1503 60), der skulle bringe ordningen ud i livet.

Palladius skriver i sin visitatsbo& at de hedder kirkeværget, for at de skulle værge fot kirken og vare og for-
stikle hvad et kirkens tilhør, kræve hendes gæld ind og beskikte alting så med hende, at den kdsme almue

til alletider uforhindret kunne få Guds ord hednde at høre, dette hører kirk€vætgem€ til, ellers

måtte de hedde kirkevætre og ikke kirkeværger. Kirkegården skal altid stå ten og udi god måde, iogen

hyld eller nelle og i-kle høiere græs end tll ens ankelkode. De må hellere lade græsset slå tre gange end to
Heller ikhe tilstede, at der kommer øg ellet fæ på kitkegården, som må værc indhegnet med kirkemur,

rest, stente og Poft,

KirkegåIdcn.
Kirkegårdsmurene mod syd og vest er senmiddelalderJige. Oprindetg vat dc hængt med nonne- og

munk€t€gl, men €r nu kun et mindre stykke belagt med nonner Mod øst er ringmuren opføtt af blødt
brændte mursten i 1846. Indgangspottalen er samtidig, men her er anvendt røde munkesten. Inden

østmuren blev opført, synede hertedspræsten Miklel Mads€n d€n gamle faldefærdige mur. Han skivet:
"Muren må afhjælpes og forbedres, thi fåt og kvæg går derover."

Muten mod nord er opført samtidig med kapellet.

Om Sofus graver.

Sofus Hansen lzr en lille, spinkel og sidig mand rlred en levende fortælleglæde. I 1960 fortalte Sofus, at

han for år tilbage havde gravet ned i et sløjfet gtavsted, som nu skulle benlttes igen. Da han sammen

m€d sin medhjælper var en meter nede, stødt€ de på en kiste, som Lulr v?r mømet, ikke rådden. Den



jernholdige lerjord vLkede b€varend€, og derfor måtte de med vold brække kstelåget op I Listen lå en
mand iført sønd€støj med knækflip og knapstøvler. Alting var vådq men i bedste stand. Sotus måtte ind og

se i begtawelsesprotokollen. Jo, - det var en mølersvend, som havde gjon mølleteas dattcr mcd barn
og nu var blevet tr'-unget til at gift€ sig med hende. På brl.llupsnanen sneg han sig ud i loen og hængte sig
Som straf blev han begravet i sit 6ne søndagstøj. De våde, men 6ne knapstøvler fangede medhjælperens

interesse. Han hentede deln op og prøvede dem. Jo det var et pr dejJige knapstøvler,
m€n hafl brød sig alEevel iLle om at tage noget fta de døde.

Besøg på kitkegtuden.
Når man mistet en af sine kære, er det godt at have et gravsted at dvæle ved, at øle til og med den, man

i-kle har mere. Det er nok mere almindeligt end man umiddelbatt tror Og det er helt fortroligt hvad marr
som besøgende på kirkegården harr komme til at høre. En kone fta byen, som troede sig helt alene, råbte

med hø' røstl

JEG SA\NER DIG SKU' FATTER MEN JEG \TL FI(NE'ME NØDIG IIA' DIG IGEN
l\Ian må sige at det saftige og lune hedebo mål på defte tidspuflLt levede i bedste y+ående.

Om salmesang
Den danske salmebog indeholder båd€ kisteligt og litterært den stønneste og dybeste poes som er

sk€v€t på dansl og for den danske m€nighed er det en uslattelf gåve. Før teformationen var
salmesang et ukendt begreb, men den ludrerske kirkeordning gord€ menighedens salmesang til et s&e

betydflingsfirldt led i gudstjenesten, og reformationen betyder derfor et gennembrud for salmedigmingea
først i Tyskland og senere i DarLmatk At Mattio Luther (1483-1546) i høj grad værdsane

menighedssangen viset følgende citat Efter teologien tildeler jeg musithen den fø$te plads og høieste
æte, og tonerne gør teksten leyende og forjager sørgmodets ånd. Ved en visitars påbJder Sjællånds første



luåersLe biskop Peder Palladius, menigheden at love og ølke gud med salmer, hymner og åndelige sange,

og han fortsætter: Hvorpå skal jeg kende et glad hjerte? At en går altid og synget og q'rrnet en åndelig vis€.

Derfor skulle i sjunge ud i eders sognekirke. I den dånske saltnebog findes 754 salrner og denil er
kommet flere i nyere tid, alle med inspiration fra bibelteksterne, sarnt fta livet omldng kirken.

Der 6ndes ingen grænser for hvad de danske salmedigtere har brugt som udgangspunkt for deres

værker. Skulle man nær.ne et pudsigt eksempel, kunne det være Grundwigs salme fra 1836 inspireret
af Mattæusevangeliet 23,37. om hønen der beskyfter she ky[inger.

Som hønen klukker mindelig
så kirkeklokker ringe

O, kommet små, nu brat til mig,
se, hvor jeg breder vinger,

at vogte ler med kraft og flid
for høg og ræv til evig tid,

som hønen sine spæde.

Det Herren er, som kalder så

med klare klokketoner,
q lad om kap til ham os gå,

vor kærlige forsonei
Hos ham er fred og hvile ret,

hans åg er godt, hans by.rde leq
som hønens for de spæde.

E.LH. 2006



SOGNEPR,iESTER VED RE,ERSLEV KIRKE EFTER REFORMATIONEN

1. Poul Olsen nær'nes

2. Knud Black reformeret munk
3. Ingemar Nielsen

omta.les som gåmmel mand
4. Johan 

IJØetzeI senere Wexel
5. Bjørn Andetsen Stub provst 1657

6. Martinus Balthatsen Rhodius
7. Niels Ctuistensen Schem
8. Jacob Hansen Jelstrup
9. Henrik Henriksen Biiøov
10.Jens Ottesen Højer
1 1 . Eggert Christoffetsen Broager
12. Michael Mathias Diøel
13, Johan Bmanuel Gtove

14. Søren Johan Holm
15. Johan Herman Kruse
16. Carl Emil Madrisen
17. Axel Thøger r0øassmånn

1 8. Gunner Berg Sørensen

19. Aage Peter Hermandsen
20. Lars Graff Nielsen
21 . Inge Nielsen
22. Knud Bugge Villadsen
23. Heruiefte Bitsch
24. Prcben Wedderkop Hedegaard
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