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Forord

Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 
500 år er et kulturhistorisk værk i fem bind skrevet af 
12 forfattere. Fremstillingen dækker en mangfoldighed 
af offentlige og private skoler og behandler de skiftende 
vilkår, planer og ideer, forhandlinger og konflikter, der 
har været med til at forme børns skolegang. De fem bind 
skildrer skolens brogede hverdag og mange aktører, og 
det vil fremgå, at skolens historie er tæt forbundet med 
barndommens historie og med udviklingen i samfun-
det. Rammen vil være et Danmark, der har forandret sig 
fra et vidtstrakt rige med fjerne kolonier til en velfærds-
stat i en globaliseret verden.

Dansk skolehistorie er blevet til takket være en gene-
røs bevilling fra Carlsbergfondet i perioden 2009-2014 
og med støtte fra Aarhus Universitet, hvor projektet har 

haft til huse på Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU). Aarhus Universitetsforlag har været en vigtig 
sam arbejdspartner fra første idéudkast til færdig bog-
udgivelse. Også andre institutioner og en lang række 
personer har ydet værdifuld bistand undervejs, hvilket 
fremgår af takkeordet sidst i bindet.

Det er vores håb, at Dansk skolehistorie vil blive læst 
af alle med interesse for skole-, barndoms- og kulturhi-
storie, og at værket vil give viden og inspiration til de 
mange mennesker, der til daglig er aktive i og omkring 
skolens verden.

Emdrup, sommeren 2013
Charlotte Appel og 

Ning de Coninck-Smith
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Indledning

Kapitel 1

Skolegang i Odense gennem 300 år

I 1400-tallets Odense lå der en skole ved hver af byens 
tre sognekirker. Her blev der undervist i læsning og 
skrivning, først og fremmest på latin, der var den katol-
ske kirkes internationale sprog. Sandsynligvis var alle 
elever drenge, for piger havde normalt ikke adgang til 
kirkeskolerne. Drengene deltog i kirkernes korsang og 

processioner, og skolegang var første trin på vejen til et 
kirkeligt embede som voksen. Reelt ved man dog meget 
lidt om, hvordan selve undervisningen er foregået, og 
hvilke børn der gik i de tre skoler. Under alle omstæn-
digheder har de kun udgjort en lille del af byens børn. 
Om alle de andre børn i Odense og om den opdragelse 
og undervisning, der på samme tid fandt sted i hjemme-
ne, i værkstederne og i mere uformelle former for skole, 
er der slet ikke efterladt nogen kilder.

Tre hundrede år senere, omkring 1780, havde meget 
forandret sig i Odenses skoleverden og i det omgivende 
samfund. Af byens gamle kirkeskoler var kun en enkelt 
tilbage, nemlig latinskolen i et hjørne af Skt. Knuds kir-
kegård. Det var stadig kun drenge, der gik der, og mæng-
den af prygl har meget muligt været næsten den samme 
som i de foregående århundreder. I elevernes skolehver-
dag var det imidlertid ikke længere den katolske kirke-
tjeneste, men luthersk kristendom, der var det vigtigste 
ved siden af latinen. Drengene havde også fået flere fag, 
bl.a. geografi og matematik, og det var ikke længere helt 

Skoleundervisning. På denne pennetegning af Jan de Groot 

kan man se, hvordan det gik for sig i en nederlandsk landsbyskole 

omkring 1670. At så mange børn var i gang med at skrive – og 

derfor hængte de blækbeskrevne papirark til tørre – var næppe 

et almindeligt syn i de fleste danske skoler på denne tid. Men 

mange andre ting var fælles for nordvesteuropæiske grundskoler: 

Eleverne sad ikke med hovedet vendt mod læreren og fik samlet 

klasse- eller skoleundervisning. I stedet overhørte læreren de en-

kelte børn i det pensum, de var kommet til. Den skeformede ferle 

af træ, som blev brugt til at straffe ulydige børn, var altid inden 

for rækkevidde.       
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så given en sag, at de senere i livet skulle træde i kirkens 
tjeneste. 

Ved siden af latinskolen lå byens danske skole, hvor 
både drenge og piger fra byens jævne lag fik undervis-
ning i læsning og kristendom. Nogle af børnene fik også 
lært lidt skrivning og regning. 

Skolen havde fungeret i hvert fald siden 1500-tallet, 
ofte i konkurrence med en række småskoler rundt om i 
købstaden, hvor en lærer eller ”læremoder” underviste 
de mindste børn. Der havde også længe været en tysk 
skole, hvor bedrestillede forældre mod betaling kunne 
sørge for, at deres børn lærte det nyttige handelssprog 
og fik en mere avanceret skrive- og regneundervisning 
end i den danske skole.

En række nye skoler var desuden blevet indrettet i lø-
bet af 1700-tallet. Ved testamentarisk gave havde famili-
en Mule i 1720 oprettet tre små skoler, hver for 20 fattige 

piger og drenge, der gratis skulle undervises i kristen-
dom samt i dansk, tysk og regning. Da der var mange 
børn i Odense Tugthus, blev der i 1752 etableret særlig 
undervisning for tugthusbørnene, og senere fulgte en 
skole for byens soldaterbørn. For nogle af de større børn 
havde byen desuden et gymnasium, der fungerede som 
overbygning til latinskolen. 

Endelig fandtes et broget udbud af undervisning fra 
private skoleholdere samt studenter og huslærere, der 
underviste rundt om hos byens velhavende borgere. 
Dette udbud havde også eksisteret tidligere, men det 
blev mere synligt og i hvert fald mere varieret i løbet af 
1700-tallet, fx med privatlærere der tilbød undervisning 
i fransk. 

Når man med udgangspunkt i et lokalt eksempel 
som Odense ser skolegang i 1400-tallet i forhold til sko-
legang i 1700-tallet, tegner der sig umiddelbart et billede 

En lærer. Latinskolernes lærere og det store flertal af degne i 

landsognene havde en gejstlig baggrund. På billedet ses Peder Syv, 

mens han var rektor for Næstved Latinskole 1658-1664. Men der 

var mange andre, som holdt skole i Danmark i århundrederne 

efter reformationen, fx tidligere skrivere, soldater og håndvær-

kere. Og der var fattige, ældre mænd og unge karle, som kunne 

få kost og logi en vinter mod at undervise nogle børn. Foruden 

de mange kvinder, der underviste især de yngste drenge og piger. 

Men modsat de gejstlige findes der så godt som ingen portrætter 

af disse lærere.     
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af en klar udvikling fra få skoler til mange skoler, og fra 
én bestemt slags undervisning (drenge, der lærte latin) 
til et bredt spektrum af skoler for børn af begge køn og 
fra forskellige sociale klasser. Men helt så enkelt forhol-
der det sig ikke. 

Modsat situationen for 1400-tallets vedkommende 
er der fra 1700-tallet bevaret så mange og forskellig-
artede kilder til Odenses historie, at det bliver muligt 
at komme ganske tæt på tidsrummets lærere og børn. 
Det gælder for hele landet, og ikke kun for Odense, at 
mange former for skolegang først kan dokumenteres for 
denne periode, men det er ikke altid ensbetydende med, 
at de først er opstået på dette tidspunkt. Nok så vigtigt 
er det, at selve ordet skole i hele den skildrede periode 
dækkede over mange forskellige og skiftende former for 
skolegang. En fast bygning eller en officiel institution 
var ingen forudsætning. Når en person – med eller uden 
formelle kvalifikationer – påtog sig rollen som lærer for 
en gruppe børn, kunne skolegangen begynde. Sådan 
gjorde man, og sådan talte man om det. Skole foregik 
simpelthen, hvor en lærer ”holdt skole” – som det ofte 
blev formuleret – og underviste i noget, der havde med 
bøger og skrift at gøre. Det betyder, at selvom der var 
færre officielle skoleinstitutioner i Odense i 1480 end i 
1780, så har de ikke været de eneste læringsmiljøer, hvor 
børn modtog skoleundervisning. 

At der i løbet af de skildrede tre århundreder vit-
terlig opstod flere og mere forskellige skoler, og at sko-
legang blev en del af flere børns hverdag, står dog fast. 
Men udviklingen var ikke jævn, og der var ikke tale om, 
at middelalderens kirkeskoler blot voksede og videreud-
vikledes. Som det korte rids af forholdene i Odense vi-
ser, så var der mange forskellige instanser og interesser, 
der gjorde sig gældende, og mange forskellige folk, der 
var involveret i at organisere skolegang for børn. Skole 
kunne ’gøres’ på mange måder.

Tilgange til skolehistorien

Dette bind om dansk skolehistorie fra senmiddelalderen 
til 1700-tallets slutning er derfor skrevet med vægt på 
tre grundforhold. Det første er skolens mangfoldighed. 
Så langt tilbage skoleundervisning kan spores, finder 
man forskellige former for skoler – for piger og drenge, 
høj og lav i samfundet, gejstlige og borgerlige, bønders 
og byfolks børn. Skole var ikke bare skole, men altid 
skole for nogle bestemte børn. Dertil kom de store varia-
tioner, alt efter hvor i den danske konges riger og lande 
skolegangen fandt sted.

Der var tale om et stort og meget sammensat rige, 
ikke mindst i 1600- og 1700-tallet, hvor kolonier kom til. 
Skolegang varierede, afhængigt af om børnene voksede 
op i hovedstaden eller i en mindre købstad; i et landsogn 
på Bornholm eller på den jyske vestkyst; i Norge eller i 
Slesvig og Holsten; og alt efter om de var grønlandske 
børn eller slavebørn i Dansk Vestindien. Både sociale, 
kønsmæssige, geografiske og etniske forskelle gjorde sig 
gældende. 

Det andet grundforhold handler om skolen som sam-
arbejds- og konfliktarena: Skolegang har ved nærmere 
eftersyn altid været formet af samarbejde, forhandlin-
ger, konflikter og kampe mellem forskellige aktører: 
Forældre, der var ivrige – eller mindre ivrige – efter 
at sende deres børn i skole; lærere eller ”skoleholdere”, 
der med stærkt varierende forudsætninger og interes-
ser fungerede som undervisere; samt præster, godsejere 
og andre myndigheder, der også blandede sig i, hvorvidt 
og hvordan drenge og piger skulle gå i skole. Der var 
langtfra altid enighed om, hvem der skulle organisere 
undervisningen og betale for den, om formålet med den, 
eller metoderne der skulle anvendes. Af samme grund 
var der aldrig tale om kun én måde at tænke og gøre 
skole på, eller om én bestemt retning, som fænomenet 
skole udviklede sig i. Selv i de tilfælde, hvor store sko-
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leprojekter blev sat i søen, kom udviklingen sjældent til 
at ligne de oprindelige visioner, og konkrete initiativer 
kom i mange tilfælde til at skabe uforudsete problemer 
eller åbne for nye og slet ikke planlagte måder at gøre 
skole på. 

Det tredje grundforhold gælder den selvfølgelige, 
men i forskningen ofte oversete præmis, at skoler var 
et sted for børn. De voksnes opfattelse af børn og deres 
undervisningsbehov fik naturligvis stor betydning for, 
hvordan der blev holdt skole. Men hvis man ser skolens 
historie som tæt forbundet med barndommens histo-
rie, bliver det tydeligt, at en lang række andre faktorer 
også havde helt afgørende betydning for, om børn over-
hovedet kom i skole, og hvad de fik ud af deres skole-
gang. Det gjaldt dagligdags vilkår som (børne)arbejde, 
sundhedstilstand og familiestrukturer samt uforudsete 

hændelser som krige, epidemier og andre ulykker, der 
kunne gribe radikalt ind i børnenes liv. Og det gjaldt helt 
konkrete forhold som antallet af bøger til undervisnin-
gen, mængden af brændsel til at opvarme skolestuen, for 
slet ikke at tale om lærerens tilbøjelighed til at uddele 
korporlige straffe. Skole blev altid organiseret af voksne, 
men den blev befolket og oplevet af børn.

Det har ikke været en selvfølge at tage højde for disse 
forhold, når dansk skolehistorie hidtil er blevet beskre-
vet. Her har interessen især samlet sig om skolen som 
institution. De skolehistoriske forskningstraditioner går 
tilbage til 1800-tallet, hvor et statsligt organiseret skole-
væsen for alvor tog form, og hvor læreruddannelsen blev 
professionaliseret. Det var en tidsalder, hvor interessen 
for den nationale historie blomstrede, og hvor navnlig 
skolefolk satte sig for at undersøge forhistorien til den 

Den danske konges riger og lande. Frederik 5. var konge 

over et stort og sammensat rige, der ud over Danmark omfattede 

Norge, hertugdømmerne Slesvig og Holsten samt kolonier i både 

Nordatlanten og i fjerne tropeegne. I dette bind af Dansk skolehi-

storie vil også skoleforhold i rigets yderområder blive inddraget.  

– Verdenskortet fra 1746 med de to halvkugler er fra Frederik 

5.s Atlas, der er en stor samling på flere tusinde kort.          

Forældre og børn. En forudsætning for, at børn kunne gå i 

skole, var, at deres forældre syntes, det var en god idé. Der findes 

adskillige billeder fra middelalderen og renæssancen, fx dette 

tyske træsnit fra 1500-tallets begyndelse, som illustrerer situatio-

nen, hvor en far eller mor overlader deres søn til en skolemester.
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skole og til den lærerstand, de selv udgik fra og var en 
del af. Det betød, at det var 1800- og siden 1900-tallets 
danske nationalstat, der dannede rammen om de histo-
riske undersøgelser (mens Hertugdømmerne, Norge og 
kolonierne blev skåret væk), og at man forsøgte at ka-
rakterisere det fælles og det samlende for ”den danske 
skoles historie”. 

Mangfoldighed var ikke på dagsordenen. Skolehisto-
rikerne spejdede også målrettet efter skoler, der lignede 
rigtige skoler (med skolebygninger, vedtægter og lære-
planer), efter rigtige lærere (med formel uddannelse og 
ordentlige løn- og ansættelsesforhold), og efter et sam-
let og centralt reguleret skolesystem, der pegede frem 
mod ”et dansk skolevæsen”. Ud fra denne optik blev 
skoleanordningerne fra 1814 set som det afgørende gen-
nembrud, hvor staten påtog sig ansvaret for et sådant 
skolevæsen, mens 1700-tallets kongelige initiativer blev 
set som prisværdige, men mindre vellykkede forløbere. 
Middelalderen og 1500- og 1600-tallet fremstod i kon-
trast som en nærmest skoleløs tid. 

En anden vigtig tradition har været fortællingen om 
de pædagogiske ideers historie. Denne fortælling har 
i sagens natur været mere international. Men den har 
haft nogle centrale træk til fælles med den klassiske 
skolehistorie. Også her er udviklingen nemlig blevet set 

som en fremskridtsfortælling, dvs. at opmærksomhe-
den har været rettet mod de personer og institutioner, 
der stod i spidsen for nye tanker om børn, skoler og un-
dervisning. Vægten har ligget på selve ideerne og teo-
rierne (især dem, der pegede fremad), på de mænd der 
stod bag, og på den lovgivning og eventuelt de lærebø-
ger, der fulgte op på de nye visioner. I både den instituti-
onshistoriske og den idéhistoriske tradition har visioner 
og reformprogrammer domineret fremstillingen, mens 
skolens hverdag og praksis har fyldt væsentligt mindre 
og mest har skullet illustrere, hvor langsomt udviklin-
gen gik. Disse tilgange til skolehistorien har derfor pri-
mært beskæftiget sig med politikere, teologer og pæ-
dagogiske tænkere, foruden lærere og andre skolefolk, 
mens forældre og børn har været mærkeligt fraværende. 
De optrådte højest som genstande for lovgivernes og 
pædagogernes ihærdige indsats.

En skoledreng. Før skolerne blev institutionaliserede, blev 

der heller ikke malet eller på anden vis frembragt billeder af 

skolebørn som sådan. Børnene gik heller ikke sammen i aldersbe-

stemte klasser, så tanken om et ’klassebillede’ blev af gode grunde 

ikke tænkt. Derimod lod mange adelsfolk deres børn portrættere, 

ligesom børn dukker op på bevarede epitafiemalerier i landets 

kirker. Her ses præstesønnen Søren Poulsen (fra Sværdborg på 

Midtsjælland), malet i 1630’erne. Han holder en bog med et citat 

fra profeten Esajas’ Bog.     
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I denne fremstilling af dansk skolehistorie frem til 
ca. 1780 vil målet være et andet. Vi vil forsøge at skildre 
fænomenet skole, som det i al sin mangfoldighed og for-
anderlighed blev tænkt og ikke mindst gjort af mange 
forskellige aktører, og vi vil forsøge at se skolehistorie 
som forbundet med barndommens historie. Til det for-
mål vil seks centrale fortællinger løbe som røde tråde 
igennem bindets kapitler og være med til at udfolde og 
forklare de mange skoleverdener i datidens Danmark. 
Fortællingerne fokuserer på hvert deres tema i dansk 
skolehistorie, men de forskellige udviklingslinjer havde 
store fælles berøringsflader og var ofte hinandens for-
bundne.

Standssamfundets skoler 

Den første af disse gennemgående fortællinger handler 
om standssamfundets skoler. I middelalderen og videre 
op gennem 1500-, 1600- og 1700-tallet var Danmark et 
standssamfund. Befolkningen var inddelt i stænder for 
adel, gejstlighed, borgere og bønder med hver sine vidt 
forskellige livsvilkår, rettigheder og pligter. Børn var 
derfor ikke bare børn. Deres opdragelse og oplæring 
afhang i stort og småt af den stand, de var født ind i. 
Mens skolegang har været en selvfølgelig del af børns 
liv i de privilegerede stænder igennem næsten hele den 
skildrede periode, har det i bondestanden i højere grad 

krævet gode kår og forældrenes aktive tilvalg, hvis et 
længere skoleforløb skulle komme på tale som en del af 
barnets opvækst.

Den standsopdelte skole er en af hovedårsagerne til, 
at det vil være direkte ahistorisk eller anakronistisk at 
forsøge at karakterisere skolegangen i ”danske skoler” 
under ét. Standssamfundet var dog ikke statisk, og der 
findes eksempler på, at fattige børn ved hjælp af gratis 
uddannelsestilbud kunne klatre højt op ad den sociale 
rangstige. Men nok så vigtigt er det, at der i løbet af 
middelalderen og de følgende århundreder fandt store 
sociale forandringer sted, som var med til at ændre for-
ældres syn på, hvad deres børn havde brug for. Skrift-

En pige som gik i skole. Billedet viser en fornemt klædt 

adelspige på omkring 6-7 år ved navn Sophie Brahe. Det er denne 

type billede, som historikere har henvist til, når de har argumen-

teret for, at børn til langt op i 1600-tallet blev opfattet som små 

voksne. Dragt og positur viser dog først og fremmest, at der er tale 

om en pige af stand og rang. Undervisningen for privilegerede pi-

ger som Sophie foregik oftest i hjemmet, og pigerne fik ikke samme 

skoleforløb som deres brødre.     
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kulturens udbredelse og ikke mindst bogtrykkets op-
findelse resulterede i ændrede kommunikationsformer. 
Selvom skolegang i standssamfundet var præget af stor 
kontinuitet, opstod der således nye behov for undervis-
ning og nye forventninger til børns færdigheder, især i 
forhold til drengenes senere erhvervsudøvelse. Derfor 
kom skole til at fylde mere i mange børns liv, og derfor 
var der et marked for personer, der prøvede at ernære sig 
ved at ”holde skole” for børn.

Den kønsopdelte undervisning

Bindets anden gennemgående fortælling er den kønsop-
delte skolegang. Her ligger endnu en hovedårsag til, at 
det er vanskeligt at tale om et samlet skolevæsen i peri-
oden. Drenge og piger havde meget forskellige livsver-
dener, og derfor var det indlysende for alle, at de ikke 
havde samme behov for skolegang. Det var så godt som 
udelukkende drengebørn, der fik videregående under-
visning, på samme måde som det fortrinsvis var drenge, 
der blev sat til at lære håndværk og købmandskab eller 
gøre soldatertjeneste. 

For de yngste børn var der dog tale om en fælles 
dags orden på navnlig ét afgørende punkt. Gennem år-
hundreder var en opdragelse i den kristne børnelærdom 
et krav til alle, uanset om de var af han- eller hunkøn, 
adels- eller bondeslægt. Og med reformationen og sene-
re kirkelige strømninger i 1600- og 1700-tallet blev der 
iværksat flere kampagner, som ved hjælp af katekismus-
læsning ville fremme den rette kristendomsforståelse 
hos børn. I den proces blev flere piger i helt bogstavelig 
forstand sat på skolebænken af deres forældre, og ved 
udgangen af 1700-tallet gik det store flertal af både pi-
ger og drenge i (en form for) skole og fik undervisning 
i læsning og den kristne børnelærdom. Samtidig betød 
de stigende krav til skrive- og regnefærdigheder i er-
hvervslivet, at den traditionelle prioritering af skolegang 

til familiens drenge blev opretholdt i mange samfunds-
grupper. 

Skole som kirkens projekt

Den tredje gennemgående fortælling handler om skole 
som kirkens projekt. Skolen som institution er ofte ble-
vet betegnet som ”kirkens datter”. Det er på nogle måder 
et sigende udtryk, for lige så længe der har været kir-
ker, har der også været skoler. Kirkerne havde brug for 
børn, der gik i skole, fordi kristendommen var baseret 
på det skrevne ord, og fordi der var konstant behov for 
at rekruttere og uddanne nye medlemmer af præste-
standen. Kirken var samtidig aktiv i omsorgen for sam-
fundets fattige, og når fattige børn skulle hjælpes, skete 
det ofte ved at tilbyde dem skolegang. Udtrykket ”kir-
kens datter” kan dog være misvisende, hvis man forstår 
det sådan, at kirken var det eneste ophav til fænomenet 
skole. Selv kirkernes egne skoler, som fx i middelalde-
rens Odense, blev til i et samspil med omgivelserne, og 
de var helt afhængige af, at der var forældre, der ville 
sætte deres børn i skole. 

I løbet af de skildrede århundreder ændrede kirken 
sig både som institution og som idé- og kulturfælles-
skab. Det skete mest markant i forbindelse med refor-
mationen i 1536, hvor Danmark-Norge officielt overgik 
fra katolsk til luthersk-protestantisk tro, og hvor kirkens 
gods og skoler blev lagt ind under kongemagten. Her-
efter skulle rekruttering og uddannelse af fremtidens 
gejstlige varetages af de nu lutherske latinskoler. 

En anden og meget vigtig forandring efter reforma-
tionen bestod i de omtalte kampagner for at udbrede 
kendskabet til den kristne børnelærdom. Kirkens mænd 
ville gerne have børn til at lære at læse, og børnenes før-
ste skolebøger bestod af en ABC med kristne tekster og 
Luthers lille katekismus. Mange steder tog sognepræ-
sterne aktivt del i at organisere undervisningen. Adskil-
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lige skoleholdere var selv blevet uddannet af gejstlige; og 
præster, provster og biskopper skulle føre tilsyn med de 
lokale skoler. Kirkens indflydelse på landets børneskoler 
var således stor, i hvert fald i princippet. 

 I praksis var variationerne dog store. For én ting var, 
at bispen førte tilsyn med latinskolen i en domkirkeby 
som Odense, noget helt andet hvad der foregik af under-
visning i byens baglokaler, i fjerne landsogne eller på de 
mange småøer. Og sidst men ikke mindst var der også 
mange lærere, som ikke havde nogen gejstlig baggrund, 
men var håndværkere, soldater, karle eller gamle koner, 
der tjente til livets ophold ved at ”holde skole”. 

Skole som statsmagtens ansvarsområde

Den fjerde fortælling ligger i direkte forlængelse af den 
tredje og handler om, at skolen i løbet af 1700-tallet blev 
et statsligt ansvarsområde. Det er vigtigt at understrege, 
at skolegang ikke blev skabt af konge- eller statsmagt. 
Der blev allerede holdt mange former for børneskole i 
det samfund, hvor statsmagten op gennem 1500-, 1600- 
og 1700-tallet blev en stadig stærkere og mere selvstæn-
dig kraft. Opkomsten af denne såkaldte ”magtstat” 
skyldtes ikke mindst periodens mange krige, der førte 

En skolebog. Den mest udbredte skolebog i 1500- 1600- og 

1700-tallet har utvivlsomt været ABC’en. På forsiden af den tryk-

te ABC stod selve alfabetet med først store og dernæst små bog-

staver i fraktur, for det var denne skriftform, der blev benyttet i 

alle trykte bøger på dansk. Mens en del af latinskolernes bøger er 

bevaret, fordi de indgik i velbeskyttede kirke- og skolebiblioteker, 

så er alle de ABC’er og katekismer, som børnene selv havde, blevet 

slidt op. Den viste danske ABC fra 1649 er endda kun et fragment 

og den eneste bevarede fra hele 1600-tallet.     




