
 
Historisk skattejagt gennem Høje-Taastrup Kommune: Reerslev Tekst og foto: Else Trier, 2020 

    Kalkmalerierne i Reerslev kirke 
På denne historiske skattejagt skal du rejse tilbage i tid og besøge bønderne i Danmark i 

1400-tallet. Maleren har nemlig fortalt højdepunkter fra Jesus liv i loftet på Reerslev 

kirke og malet folk med det tøj, som man gik med i 1400-tallet. Bemærk, at de gode 

mennesker er smukke og de onde grimme.   

     Vil du vide mere om kalkmalerierne, så få fat i Historisk byvandring i Høje Taastrup 

Kommune: Reerslev. 

Kør op til Reerslev kirke. Her er let at parkere. Kirken er normalt lukket, men du kan 

ringe til 20 41 20 79 eller 23 25 02 97 og aftale en tid, hvor kirken åbnes for dig.   

Der er 8 rum med kalkmalerier. Rum I og VIII ligger mod nord (kirkens indgang), II og 

V mod øst, III og VI mod syd, IV og VII mod vest. Rigtig god tur.  

   

  

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Find de forskellige billeder. Sæt X undervejs. 

- Besvar følgende spørgsmål:  

a. (Foto 2):Hvad laver Jesus? 

b. (Foto 3): Hvad er det for et væsen, der står bag Herodes? 

c. (Foto 4): Hvad tror du, Maria laver? 

d. (Foto 5): Hvad er det for et væsen, der holder Jesus’ skjorte? 

e. (Foto 6): Er det onde eller gode mennesker? 

f. (Foto7): Kvinden binder neg. Hvilket tøj har hun på? 

g. (Foto 8): Nævn tre ting, der ligger på bordet. 

h. (Foto 9): Kan du kende det instrument, manden spiller på?  

i.  (Foto 11): Hvilket transportmiddel brugte Maria og Josef? 

j. (Foto 12): Manden til højre sår korn. Hvilket tøj har han på?  

                        Manden til venstre høster kornet. Hvilket tøj har han på? 

II. De hellige tre konger 
II.A. Maria og Elisabeth 

                            (II B. Fremstilling i  

                                         templet ) 

                                  

III. Barnemordet 
III.A. Soldater 

                        III.B. Det hastigt 

                           voksende korn  

         I.Jesus fødsel 
I.A. Bebudelsen     

                         I.B. Englen og hyrderne                               

                    

  

IV. Palmesøndag 

IV.A. Flugten til Egypten 

                          IV.B. Jesus dåb 

V. Nadveren 

V.A. Fodvask          V.B.Bøn i Getze- 

                                      mene have  

VI. Judakysset 
VI.A. Fremstilling for Pilatus 

                          VI.B. Piskning 

VII. Korsgangen 

VII.A. Tornekroning 

                            VII.B. Gravlægmimg 

 

    VIII. Korsfæstelsen 

VIII.A. Gravlægningen 

                VIII.B. Opstandelsen  

 

 

Foto 1 Foto 2 og Spørgsmål a  Foto 3 og spørgsmål b 

Foto 4 og spørgsmål c Foto 5  
Foto 6 og spørgsmål d 

Foto 7 og spørgsmål e Foto 8 og spørgsmål f Foto 9 og spørgsmål g 

Foto 10 Foto 11 og spørgsmål h 
Foto 12 og spørgsmål i 



 
Historisk skattejagt gennem Høje-Taastrup Kommune: Reerslev Tekst og foto: Else Trier, 2020 

Løsning og lidt om de enkelte billeder 

1. Den ene, af de hellige 3 konger peger på julestjernen. (I) 

2. Jesus vasker sine disciples fødder. (V.A.) 

3. En ond djævel. (III) 

4. Maria læser i en bog, da hun får at vide, at hun skal føde Jesus (I.A)  

5. Skjorte holdes af et væsen, da Johannes døber Jesus (IV.B) 

6. Piskning (VI B) 

7. De er ved at høste, så kvinden binder kornene i neg (III.B) 

8. Bordet i Nadveren (V) 

9. En af hyrderne på marken julenat, der spiller på sækkepibe (I.B)  

10. Dyrene i den stald, Jesus blev født i (I) 

11. Flugten til Egypten (IV.A) 

12. En mand sår korn om foråret og høster om sommeren (III.B) 

 

Svar på spørgsmålene  

a. (Foto 2): Hvad laver Jesus? Han vasker disciplenes fødder.  

b. (Foto 3): Hvad er det for et væsen, der står bag Herodes? 

              En ond djævel, med horn, gedebukkeskæg og en lang rød næse.  

c. (Foto 4): Hvad tror du Maria laver? Hun læser i en bog. 

d. (Foto 5): Hvad er det for et væsen, der holder Jesus’ skjorte? En engel 

e. (Foto 6): Er det gode eller onde mennesker? Det er onde mennesker.  

                De har lange krumme næser. De har et grimt udtryk i ansigtet.  

f.  (Foto 7): Kvinden binder neg. Hvilket tøj har hun på? 

                  Kvinden har en rød lang kjole på og en stor hat med skygge og en fjer.  

g. (Foto 8): Nævn tre ting, der ligger på bordet. 

               Trekantet brød, en flaske med vand eller vin, en fisk. 

h. (Foto 9): Kan du kende det instrument, manden spiller på?  

                Det ligner en sækkepibe. (Vi kender den fra Skotland i dag).  

i. (foto 11): Hvilket transportmiddel brugte Maria og Josef?  

                Maria og Jesus sidder på et æsel, Josef går.  

j. (Foto 12): Manden til højre sår korn. Hvilket tøj har han på? 

               Han har vintertøj på. En jakke med hætte, et par tætsiddende 

               bukser og nogle spidse sko.  

                Manden til venstre høster kornet med et segl. Hvilket tøj har han på? 

                       Han har sommertøj på, en skjorte, et par hvide bukser og en hat med skygge. 

 

Forslag  - Når du er færdig med opgaven, kan du prøve at gennemgå hele historien 

om Jesu’ liv. Start ved nummer I, og slut ved nummer VIII.  

 

-Tag evt. bagefter over i Hedeland. Det ligger tæt herved. Du kan spise ved 

søen, gå op på bakken og nyde udsigten etc.   

- Historisk skattejagt for 

børn og voksne i 

Reerslev Kirke 


