
Altana
Situata in Podisul Hartibaciului, pe DJ 106, cam la jumatatea distantei dintre Sibiu si Agnita, comuna
Altana, avand o suprafata de 83,32 km.p. si o populatie de peste 1.700 de locuitori (impreuna cu celelalte
doua sate arondate, Benesti si Ghijasa de Sus) a fost atestata documentar la 1291. 
 Mentionata initial sub numele de " Olchona ", asezarea, intemeiata practic de doua familii de greavi
(conti), sub dominatia carora s-a aflat ani in sir, a reprezentat una dintre cele mai mari comunitati sasesti
din scaunul Nocrich. De fapt, o legenda spune ca, primii sasi care au ajuns pe aceste meleaguri erau
condusi ce zece greavi. Cei zece greavi au tinut, la un moment dat, un sfat , cu intentia de a-si boteza
asezarea, fiecare dintre acestia dorind sa-i dea propriul nume. Pana la urma, ei au decis ca respectiva
onoare sa-i fie acordata celui mai harnic, celui care va munci aici cu mai mult spor. A fost insa imposibil
sa se faca departajarea, asa ca, in final s-a hotarat ca localitatea sa se numeasca " Alzen " (All Zehn), care
inseamna " toti zece ". Altana a fost locuita insa din perioada eneolitica, din acea vreme datand cele doua
topoare de cupru cu bratele in cruce, descoperite in vatra satului. Tot pe teritoriul localitatii s-a gasit, in
1886, intr-un vas de lut, datand din epoca tarzie a bronzului, un depozit de bronzuri compus din:cinci
seceri de bronz(patru cu maner indoit si una cu buton), sapte bratari ornamentate, un buton, o spirala de
sarma, o placa mica de bronz, fragmentul unui ac cu cap sferic ornamentat, perle de chihlimbar si
fragmente de ceramica. 

 Biserica lutherana, cel mai important obiectiv turistic local, a fost initial o bazilica romanica din secolul
al XIII-lea, cu trei nave si cinci travee, din care se mai pastreaza atat navele cat si traveea corului. Un
relief incastrat in peretele vestic al navei sudice, care il infatiseaza pe Iisus cu un nimb crucifer si
binecuvantand era, poate, la origine o cheie de bolta a vechiului cor. În pod se mai vad inca ferestrele
romanice ale navei centrale, inguste, in arc frant, din vitralii colorate. În perioada gotica edificiul a fost
transformat intr-o biserica-sala, cand i-a fost adaugata traveea poligonala a altarului. Vechiul turn
clopotnita a fost demolat in 1853, pentru ca dupa alti cinci ani sa fie ridicat actualul turn. Cristelnita din
anul 1404 este una dintre cele mai valoroase piese gotice de acest fel din Transilvania si poarta inscriptia:
" Anno domini millessimo CCCCIII tempore regis Sigismundi ". În paramentul sudic al corului se
pastreaza o placa votiva din anul 1575, dedicata infantei lui Jacobus si Euphrosine Paleologus.
Fortificatia bisericii are doua curtine care incercuiesc cladirea. Ea este de plan oval si a fost prevazuta cu
patru turnuri, in directia celor patru puncte cardinale. Turnul de est, devenit ulterior simplu depozit de
slanina, a fost initial turn de poarta, avand intrare boltita si hersa, in timp ce turnul din nord s-a prabusit in
1914.  În secolul al XVI-lea, curtina a fost amplificata inspre est cu o a doua incinta poligonala. În centrul
de comuna se regaseste una dintre cele mai vechi scoli din Romania, atestata documentar la 1488. 

 Dintre personalitatile locale se detaseaza Jacobus Paleologus, urmas al dinastiei imparatilor bizantini, cel
care in 1574 s-a refugiat la Altana, pentru a scrie opera " Disputatio scholastica ". De asemenea, in
localitate s-a nascut si Adolf Gottschling (1841-1918), unul dintre pionierii meteorologiei.
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