LÆRERARK GPS i Ribe Post 4:, Soli Deo Gloria
Foran det gamle rådhus i Ribe.
GPS tekst
Foto: Det gamle rådhus

Opgave: Brug mobilen. Tag billeder af de tre inskriptioner.
Notér ordlyden og betydningen for hver af de tre. Hold oeje
med andre lignende inskriptioner over doere på jeres videre
tur rundt i Ribe. Notér adressen og ordlyden, hvis I kan se,
hvad der staar. Fotografér dem.

Forberedelse inden GPS løbet:
Læs artiklen ”Soli deo Gloria” og løs den tilhørende opgave.

Dette hus har været Ribes raadhus
indtil 2007. Her foregik byraadets
moeder. Nu er der bl.a. museum og
bryllupslokale i huset. Foer det blev
raadhus, boede der to kanniker i huset.
En kannik var en praest ved
Domkirken. Over de to indgangsdoere
er der en tavle med en inskription. Paa
den ene staar der: XPS vincit. Det
betyder Kristus sejrer. Paa den anden:
XPS regnat. Det betyder Kristus
regerer. Paa muren ved bagerbutikken
lige ved siden af, er der indmuret en
gammel doerinskription. Der staar:
Amor mevs, deus mevs, anno domino
1587. Det betyder Min kaerlighed
(tilhoerer) min Gud. Det Herrens aar
1587.
Inden Reformationen bad mennesker
ikke selv direkte til Gud; de bad en
helgen om at gaa i forboen for sig hos
Gud. Reformationen afskaffede denne
maade at bede paa. Nu skulle man selv
bede direkte til Gud. Soli Deo Gloria =
Gud alene aeren. Aeren tilhoerte ikke
mere en helgen, den tilhoerte kun Gud.
Kristus havde dermed sejret.
Man kan godt forestille sig, at det efter
Reformationen blev moderne at saette
saadan en inskription over sin
indgangsdoer, saa byens borgere
kunne se, at man var ”paa det rigtige
hold” .

Efterbehandling:
1. Lav en udstilling i klassen med alle de inskriptioner, I
tilsammen har fotograferet. Prøv at finde ud af, hvad de latinske ord betyder (brug nettet). Skriv
oversættelsen nedenunder billedet af inskriptionen.

