ØSTERLARS KIRKE - QUIZ 1

Bogstav nr. 6: Over døren ind til våbenhuset er der et
solur. Hvilken form har urskiven?

Quizzen kan løses uden at gå ind i kirken.





Bogstav nr. 1: Udenfor på kirkegårdsmuren er der fastgjort
nogle kraftige jernringe. Hvad er de blevet brugt til?




Bogstav nr. 7: Østerlars Kirke blev bygget i 1100-tallet og
de første mange hundrede år stod den uden tag. Det
kegleformede tag, som kirken har nu, blev tilføjet i 1700tallet, men hvad er taget på Østerlars Kirke lavet af?

Her kunne kirkegængerne binde sine heste. Hver
gård havde sin egen ring. (r)
Her stod forbrydere lænket til spot og spe. (o)
Jernringene var beregnet til køer, når der var
marked om lørdagen. (g)





Bogstav nr. 2: Fra parkeringspladsen går man gennem en
bred låge for at komme op til kirken. Lågen er udsmykket
med et kors, men hvad er den mere udsmykket med?







Fire engle. (s)
Fire kupler. (e)
Fire løver. (k)





Det var her, turisterne betalte entré i gamle dage.
(k)
Der var ikke plads til klokkerne i kirken. (d)
Klokkerne ville overdøve præsten, hvis de var inde
i kirken. (j)








Syv i alt, 2 store, 5 små. (v)
Tolv i alt, 2 store, 10 små. (d)
Tretten i alt, 2 store, 11 små. (ø)

Bogstav nr. 10: Hvor står den gravsten, der blev brugt i
filmen ”Tempelridderens Skat” fra 2006?



En engel. (u)
Et græsk kors. (l)
Betlehemsstjernen. (m)



Den står på kirkegården på kirkens nordside. (e)
Den står tæt på våbenhuset ved kirkens sydøstlige
side. (i)
Den findes slet ikke i virkeligheden. (d)

Bogstav nr. 11: Hvilken helgen er Østerlars kirke indviet
til?

Bogstav nr. 5: Der er syv store ”stræbepiller”, der læner
sig op ad kirken hele vejen rundt. De blev bygget til kirken
senere, da kirken ikke længere blev brugt som
forsvarsværk. Hvorfor?


En stjerne. (u)
En pil. (h)
Et kors. (d)

Bogstav nr. 9: Uden for våbenhuset er der lavet et
mønster i stenbelægningen. Mønsteret skal symbolisere
Jesus og hans disciple. Hvor mange cirkler er der i
mønsteret?

Bogstav nr. 4: I middelalderen havde mænd og kvinder
hver sin indgang. Kvindedøren lå mod nord. Find
kvindedørens yderside. Over døren ses et helligt symbol,
hvilket?




Tjærede træspåner. (e)
Grå teglsten. (p)
Bornholmsk naturskifer. (t)

Bogstav nr. 8: I og ved Østerlars Rundkirke er der tre
runesten. Hvilket symbol er der på den store runesten, der
står til venstre for døren ind til våbenhuset?

Bogstav nr. 3: Klokketårnet, der er fra 1600-tallet, ligger
for sig selv uden for kirken. Hvorfor var det praktisk, at
klokketårnet lå der?


Rund. (s)
12-kantet. (ø)
Firkantet. (l)





Det var for at gøre kirken pænere og få den til at
virke større. (n)
Så der var mindre risiko for at de tykke mure skulle
styrte sammen. (a)
Så man ikke kunne komme til at skyde hinanden
fra vinduerne. (f)

Sankt Larsus. (s)
Sankt Nicholaus. (i)
Sankt Laurentius. (m)

QUIZ 1 – KODEORDSLØSNING
Skriv bogstaverne fra dine svar ud for tallene og læs ordet
baglæns.
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