
 

 
 

Inventar Altertavle Baggrund 

 Tavlen ved bordet 

Altertavlen er den udsmykning, som ofte er 

bygget bag kirkens alterbord. Bordet står i kirken, 

fordi Jesus Skærtorsdag aften samlede sine 

disciple omkring sig for at spise det sidste 

påskemåltid med dem. Han sagde da det, som 

man kalder ”indstiftelsesordene”, hvor han 

befalede, at man skulle spise hans legeme i 

skikkelse af brød og drikke hans blod i skikkelse af 

vin, så man kunne få sine synder forladt. Det er 

beskrevet i alle fire evangelier: Lukas kap. 22, v. 

7-13, Markus kap. 14,12-16, Matthæus kap. 26 v. 

17-19 og Johannes kap. 13 v. 1-17, hvor der er 

fokus på Jesu fodvaskning af disciplene. 

Det er dette aftenbord, som alterbordet i kirken 

skal forestille. Og det er derfor, man samler sig 

ved gudstjenesten for at knæle sammen der og 

modtage brød og vin og syndernes forladelse, 

som da Jesus første gang uddelte den. 

Tavlens udsmykning 

Udformning af altertavlen kan være meget 

forskellig fra en træramme med malerier i til helt 

moderne kunst.  Mange moderne kirker har slet 

ingen altertavle. 

Altertavlens udsmykning 

Der er to oprindelige former for altertavle helt fra 

middelalderen. Den ene beskriver Jesu historie 

fra fødsel til opstandelse. I de katolske altertavler 

er der derimod ofte helgener og ofte er Jomfru 

Maria skildret meget fremtrædende. I tiden efter 

reformationen er det en anden type, der kommer 

frem. Her lægger man vægten på det 

pædagogiske. Derfor er det ofte billeder af den 

sidste nadver, man ser. Jesus er samlet med 

disciplene og under og omkring billedet er der 

citater fra Bibelen. Disse altertavler har tit de 

gamle katolske figurer, hvor man ser apostlene 

eller disciplene. Lige efter reformationen i 1536 

lavede man også mange katekismetavler, hvor 

der var mest skrift på. Det var de ti bud, 

trosbekendelsen og fadervor, som hørte til ”den 

kristne børnelærdom”. Præsten eller degnen 

kunne så efter gudstjenesten undervise børnene 

og samtidigt lære dem at læse. 

Mange fortællinger 

Altertavlerne rummer mange fortællinger fra 

Bibelen, og især i forbindelse med påsken er det 

oplagt at se på den lokale altertavle. Men der er 

også andre fortællinger om Jesus, der frelser 

disciplene fra at drukne, opvækker Lazarus, 

kommer til Maria og Martha, Jesu fødsel og andre 

historier om, hvad Jesus betyder. 


