50 altre blev til ét alter i Ribe Domkirke
Måske har du været ude at rejse og besøgt en katolsk kirke. Her kan man se mange altre rundt om i kirken. Ved
altrene kan man tænde lys og bede for de afdøde.
Før reformationen, da Danmark var katolsk, var der i Ribe Domkirke helt op til 50 sidealtre. Det var vigtigt
for byens borgere at have altre, hvor kirkens mange katolske præster kunne afholde messer og være med til at
sikre, at man ikke skulle opholde sig længere end højst nødvendigt i skærsilden, når man døde.
Men med reformationen blev alle sidealtrene revet ned og smidt ud af kirken, og nu var der kun et tilbage,
nemlig højaltret. I protestantiske kirker er der nemlig kun ét alter, hvor præsten står, når han læser op af gudstjenestens tekster, fadervor og trosbekendelsen. Det er her, præsten lyser velsignelsen, og det er her det foregår,
når man skal have sin nadver, når konfirmanderne bliver konfirmeret, og når et par bliver gift i kirken, eller når
der skal afholdes en begravelse eller en bisættelse.
Alteret er det sted i kirken, som fra den allerældste tid har været det allerhelligste sted. Sådan er det også i
mange andre religioner. Alteret er det sted, hvor man kan føle sig tættest på Gud. Lige der, hvor alteret står, ligger der ofte nogle betydningsfulde mennesker begravet. I Ribe Domkirke blev
knoglerne af Ribes første biskop, Liufdag, som i vikingetiden (år 960)
blev dræbt med spyd af vantro, da han efter en prædiken var på vej
over Ribe Å, nedsat i et skrin under alteret.
På alterbordet ligger Bibelen, og der står tit blomster og lys på
bordet. I mange kirker er der syet eller vævet et fint tæppe, både
på bordet og lige foran bordet. Bag alteret er der ofte et
kors eller et maleri, som forestiller noget fra bibelen.
I nogle kirker er der noget andet kunst. Det kan være
et tæppe, en glasmosaik eller en figur med Kristus på
korset, et krucifix.
Rundt om i Danmark findes der altre, som er meget
gamle og meget fine. De er udskåret i træ og dækket med guld. Motiverne forstiller nogle af de vigtige fortællinger fra Biblen. Der kan være fløje på
alteret. Det er ligesom skabslåger, som kan åbnes og lukkes alt efter hvad der skal vises frem.
I 1597 blev der sat et alter op i Domkirken i Ribe.
Det var næsten fem meter højt. Øverst oppe
var der to engle, som holdt et rigsvåben. Der har
været meget flotte træskærerarbejder, men det er
forsvundet eller blevet solgt. Man kan stadigvæk
se det gamle alter i Domkirken. Nu hænger det
bare ude ved siden, tæt på det sted, man kommer ind i kirken. Maleren var fra Ribe. Han hed
Lauritz Andersen.

Malerierne skal ”læses” fra nederste række. De forestiller:
| Jesus bliver døbt
| Den sidste nadver
| Jesus beder i Getsemane Have
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| Judaskysset
| Korsfæstelsen på Golgata
| Den vantro Thomas
| Øverst oppe på alteret: Opstandelsen

50 altre blev til ét alter – På besøg i Ribe

Besøg Ribe Domkirke
http://www.ribe-domkirke.dk/
http://historiskatlas.dk/Ribe%20Domkirke
Se, hvor alle altrene stod før reformationen.
I 1400 tallet byggede man til for at få plads til de mange altre. Det var de røde tilbygninger, som man kan se
uden for kirken. Indenfor i kirken kan man flere steder se, hvor altrene har stået.

Opgaver:
• Lav en tegning af det alter, der står i kirken nu.
• 	Find resterne af alteret, der blev lavet til kirken efter reformationen og ophængt i 1597.
Hvad forestiller motiverne?
• 	Find Sct Jørgen og Dragen. Det er resterne af et sidealter,
som blev brugt før reformationen.
	Sct Jørgen kaldes også Sct. Georg. Han var en helgen i
den katolske tid.
• 	Læs beretningen om Sct. Jørgen og dragen her
http://www.sctgeorg.dk/info/sagn.htm
Henvis/link til PU Domkirkeopgaver
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Besøg Ribe Kunstmuseum		
http://www.ribe-kunstmuseum.dk/
Her er der mange billeder fra Ribe. Du kan se et maleri fra dengang, Domkirken blev genindviet i 1904.
Dengang og helt frem til 1980érne var der et helt andet alter i
Domkirken. Det mindede om et hus med fire søjler og et spidst
tag der når sammen i et punkt.
Der er noget, der hedder aksis mundi. Det betyder jordens
akse. Når man byggede et alter, var det ofte bygget sådan, at
det stræbte efter himlen og det skulle være det punkt, det hele
drejede sig om. Derfor byggede man sådan nogle altre, der havde en spids eller et tag, der pegede op mod himlen.
I Peterskirken i Rom kan man se nogle vældige marmoraltre,
som stræber mod himlen.
I dag bliver der lavet mange nye altre, som har enkle borde og
moderne kunst som udsmykning.

Besøg Sct. Katharinae Kirke
http://historiskatlas.dk/Sankt%20Katharin%C3%A6%20Kirke
http://www.ribesvikinger.dk/html/Catharina%20Kirke.html
| Se, hvordan alteret ser ud.
| Alteret blev lavet i 1650. Find det sted på alteret, hvor der står.
| Hvad betyder Anno Domini?
| Hvad fortæller malerierne på alteret?
| Hvordan virker det, at der er så høje vinduer bag alteret?
| Foran alteret ligger der et nyt, vævet tæppe. Det er lavet
efter et billede af Maja Lisa Engelhart.
Kan du se, hvad det forestiller?
Link til PU opgaver om klostre

Besøg kirken hjemme i din egen by
Besøge kirken der, hvor du bor, for at se alteret.
| Tegn en grundtegning af kirken, og tegn ind, hvor alteret står.
| Hvilket motiv er der på altertavlen?
| Hvordan er alterbordet pyntet?
| Hvad ligger der på alterbordet?
| Er der tekstiler på bordet? – Stof med broderier mm?
| Lav en tegning/skitse af alteret og altertavlen.
Informationssøgning:
| Undersøg, om der er et kirkeblad eller andre trykte hæfter i kirken.
Står der noget om kirkens historie i bladet eller hæftet?
| Har din kirke en hjemmeside? Prøv at lede på www.ribestift.dk eller på den side, der hører til dit stift.
| Måske kan du læse noget om alteret i din kirke.
Kontakt præsten
Prøv, om du kan komme til at snakke med præsten for at høre, hvordan kirken så ud før reformationen.
Snak med præsten eller din lærer om, hvad der skete i din egen kirke efter reformationen.
Hvis kirken er bygget efter reformationen, kan du undersøge ,hvor der ligger en førreformatorisk kirke i nærheden
af din skole.
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Opgaver på skolen
Opgave 1: Lav et alterbillede

| Udvælg en fortælling fra biblen.
I kan vælge den samme fortælling alle sammen i klassen, eller i gruppe, par eller enkeltvis.
Find ud af, hvad der er det vigtigste i fortællingen
|Lav et alterbillede, der viser, hvad fortællingen handler om, og hvad alteret skal sige os.

Forslag til hvad man kan bruge
Et maleri
| Mal evt. en malegrund tyndt med matte dækfarver eller akvarel på papir.
Tegn derefter motivet op med oliekridt, tusch, blyant mm.
| Mal med akryl på masonit
| Brug et billedbehandlingsprogram og mal eller farv ovenpå et fotografi
En mosaik
| Vær flere om at lave én mosaik
| Lav en ramme med bund i den rigtige størrelse (den behøver ikke at være firkantet)
| Husk at bore huller til ophængning, før I laver mosaikken
| Brug
• mosaikstifter (kan købes ved hobbyforhandlere)
• glasstumper, som man køber eller får hos glarmesteren
• porcelænsstykker - fås ved at slå gammelt porcelæn i stykker
• småsten
• træstykker evt. fundet ved stranden
• muslingeskaller
En skulptur
| Alle materialer fra naturen kan bruges
| Genbrugsmaterialer
| Indmaden fra et gammelt fjernsyn eller lignende
| Metal
| Ler
| Ostemasse (fås ved billedkunstlærernes indkøbssteder) – en slag voks, der skal sættes op
på et ståltrådsskellet
| Kombination af materialer, evt. også med stof eller garn eller filtede dele
En collage lavet af stof eller papir
| Decoupage
| Rivpapir (fås hvor billedkunstlærerne køber ind)
| Egne billeder, der er printet ud
| Stof, der bliver syet på med symaskinen. Maskinen ”tegner” med forskellige trådfarver
Fotografér alle de altre, I får lavet. Lav evt. en PhotoStory. I kan lægge lyd eller fortællingen ind også.
Lav en udstilling med billederne og med de tekster/fortællinger, I udvalgte.

Opgave 2: Altre i andre religioner
Informationssøgning
Find informationer om, hvilke altre der er i andre religioner.
| Hvordan ser altrene ud?
| Find billeder på nettet.
| Hvornår og hvordan bruges altrene.
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Opgave 3: Altre i hverdagen?
Diskussion
Snak i klassen, om der findes nogle steder i dagligdagen og hverdagen, som næsten får karakter af altre?
Det kan være nogle steder i et hjem, der kommer til at betyde så meget, at man næsten tilbeder stedet.
Lav en liste over steder og genstande, der betyder særlig meget for dig, og som du tit vender tilbage til.
For læreren.
Læs mere her om altre. Fra Københavns Domkirke:
http://www.koebenhavnsdomkirke.dk/FileLib/Domkirkennr2.07.tilhjems.pdf
Læs på side 6 og 7 om ”alterhistorier” i Vor Frue Kirke, København
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