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Af citatet kan man se, at de danske skoler altså også skulle undervise 
piger. Det var bestemt ikke almindeligt, at piger fik en uddannelse, men 
i visse tilfælde gik der altså piger i den danske skole.

De danske skoler blev oprettet ved, at en skoleholder, der kun i meget 
sjældne tilfælde var en kvinde, fik tilladelse til at åbne en skole. Sko-
leholderen skulle selv have en vis uddannelse, men desværre var den 
danske skole visse steder plaget af uduelige og drikfældige skolehol-
dere. Nogle folk dristede sig også til at undervise i al hemmelighed og 
uden byens tilladelse. Disse skoler blev kaldt for »smugskoler« eller 
»fuskerskoler« og var ulovlige! Sproget i lærebøgerne var dansk i 
modsætning til sproget i bøgerne til latinskolen, som alle var på latin. 
Der fandtes praktisk taget ingen lovgivning om de danske skoler på 
denne tid. Derfor er der ikke meget skriftligt kildemateriale om denne 
skole på trods af, at den var ret udbredt.

Den første danske lærebog i regning (aritmetik) blev udgivet af Claus 
Lauritssen Skawbo (d. 1590) i 1552. Skawbo var, som navnet anty-
der, født i Skagen og havde efter al sandsynlighed gået på latinskolen 
i Ålborg, da byen er nævnt i nogle af eksemplerne i bogen. Skawbo 
studerede også i Paris og Wittemberg og blev ansat som professor i 
fysik ved universitetet i København år 1562. Eftersom Skawbos læ-
rebog var skrevet på dansk, er det helt sikkert, at den blev brugt i den 
danske skole og ikke i latinskolen. Skawbos aritmetikbog var en typisk 
regnebog for sin tid. Den omhandlede de fire regningsarter addition, 
subtraktion, multiplikation, division og derudover brøker og kvadrat-
rødder. Der var endda også nogle få matematiske udregningsmetoder, 
som Skawbo kaldte for regler. En af de mest kendte og brugte regler 
på denne tid var reglen om de tre (på latin Regula de tri). Man kunne 
finde Regula de tri i praktisk taget alle regnebøgerne. Skawbo forklarede 
med ord og taleksempler, hvordan man løser et matematisk problem 
(forholdsregning). I en nutidig formulering ville vi sige, at reglen om 
de tre blev brugt til at finde den ukendte størrelse x i en ligning, hvor 
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a, b og c er kendte tal. Skawbos forklaring ville omsat til en formel 
se således ud:

  a __ b   =   c __ x

  Skawbo brugte som sagt ikke selv denne notation. I dag ville vi flytte 
rundt på størrelserne i ligningen og finde løsningen som:

x = c ·   b __ a  

Der var tradition for, at man i lærebøger om aritmetik også skrev en 
smule om tallene. Skawbo mente, at det var nødvendigt at forklare 
tallet nul, fordi det på denne tid ofte blev opfattet som en helt anden 
slags tal end tallene 1 – 9. Han skrev om nul, at

…hvor hun [tallet 0] skrives i noget tal, da mærker hun intet: Men 
hun kommer de andre til at mærke des mere.2

Med dette mener Skawbo, at 0 ikke har en tællelig værdi i forhold til 
de andre tal. Men så snart det sættes i forbindelse med et af de andre 
tal, øges værdien af disse tal. På den måde bliver 90 et større tal end 9.

Størstedelen af bogen var meget mere jordnær end eksemplet ovenfor og 
indeholdt mange regneeksempler, typisk med udgangspunkt i hverdags-
agtige situationer som for eksempel opgørelse af en købmandsregning. 
Formålet med den danske skole var nemlig at lære eleverne en praktisk 
brug af regning og ikke teoretisk matematik. Det ses blandt andet af 
det følgende eksempel, hvor Skawbo fortæller om det såkaldte regne-
klæde, der var en hjælp til at regne tal sammen. Regneklædet fungerede 
i princippet som en slags kugleramme og var simpelthen et stykke stof 
eller en plade inddelt i felter. I felterne lagde man mønter eller sten, 
så man kunne lave forskellige tal afhængig af, hvilken søjle og række 
mønterne eller stenene lå i. Et tal kaldtes også en »oplægning«, fordi 
der til tallet svarede en bestemt kombination af placeringer i felterne.
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mark skilling penning schierff

Figur 1: Et eksempel på et regneklæde med en oplægning fra Skawbos 
bog. Den nederste række svarer til enere, den næstnederste til tiere, den 
næstøverste til hundreder og den øverste til tusinder. Markeringen i søj-
len »penning« svarer til 5 penninge, fordi markeringen ligger i midten 
af feltet. Denne oplægning svarer så til i alt 2142 mark, 14 skilling, 5 
penninge og 1 skærv.3

Skawbos eksempel med regneklædet var typisk for lærebøgerne i den 
danske skole. De fleste andre matematikbøger lagde ligeledes vægt 
på eksempler med praktisk regning, herunder rentesregning. Målet 
var nemlig blandt andet at uddanne elever til handel og håndværk, og 
derfor blev der kun i meget få tilfælde undervist i geometri i den danske 
skole. Også offentlige embeder krævede et godt kendskab til regning. 
Så det var naturligvis vigtigt at kunne regne rigtigt, ikke mindst fordi 
administrationen af byens pengekasse gik på omgang mellem byens 
borgere! Det var selvfølgelig kun elever af de forholdsvis velstillede 
forældre, der kunne gøre sig håb om et offentligt embede.

2. Latinskolen og universitetet

Hvis man ønskede en mere teoretisk uddannelse i matematik, skulle 
man starte i latinskolen. Latinskolerne i Danmark er meget gamle. De 
ældste stammer helt tilbage fra 1100-tallet. Oprindelig blev latinsko-
lerne administreret af kirken, men efter reformationen i 1536 fik staten 
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det overordnede og økonomiske ansvar. I kirke-ordinansen fra 1539 
fastlagde kongen således, at

Wdy huer Kiøbstad skal wære en Latine Schole oc duelige oc be-
quemme forstandere, som dennom kunde regere …4

Meningen var, at der skulle være en og kun en latinskole i hver by. I 
Odense var der tre latinskoler, som alle var oprettet før reformationen. 
Disse skoler blev følgelig slået sammen til en. Selvom latinskolen nu 
formelt var blevet en statsskole, stod kirken dog stadig for den daglige 
drift, og den lokale bisp fungerede som skolens inspektor. Som navnet 
antyder, foregik undervisningen i latinskolen på latin. Undervisningen 
var gratis, og man fandt derfor også fattige børn i latinskolen. De fleste 
elever var dog borgerbørn eller adelsbørn, og denne skole havde i det 
hele taget meget større status end den danske skole.

Lærerne i latinskolen var som oftest universitetsuddannede. Mange af 
lærerne havde også en kirkelig baggrund. Skolemesteren hed rektor, et 
ord, som er bevaret helt op til i dag. Latinskolerne var placeret tæt ved 
en af byens kirker. Hvor kirken var en domkirke, kom skolerne derfor 
også senere til at hedde katedralskoler. Mange elever gik i latinskolen 
for senere at få mulighed for at arbejde i kirkens regi. Tilknytningen 
til kirken betød i øvrigt, at der ikke gik piger i latinskolen.

Undervisningen i matematik var, i modsætning til den danske skole, 
ikke rettet mod handel og købmandsskab. Tilgangen til geometrien var 
således mere teoretisk i latinskolen end i den danske skole. I Practica 
præcipuæ doctrinæ triangulorum planorum (1577, Praktisk fremstil-
ling af den fortrinlige lære om trekanterne) definerede matematikeren 
Jørgen C. Dybvad (d. 1612) de grundlæggende geometriske begreber. 
Nogle af definitionerne ses i følgende oversatte liste fra Dybvads bog:

1. En bue er en del af en cirkels omkreds
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2. Sinus er midten af en korde til den halve bue, når først- og sidst-
nævnte er delt i lige [store] dele [Dybvad må være kommet til at 
skrive halv i stedet for dobbelt]

3. Differensen mellem en kvadrant og en hvilken som helst bue 
kaldes buens komplement

4. Vinklens komplement er forskellen mellem den selv og den rette 
vinkel

5. En ligesidet trekant er en, som er indesluttet af tre lige store 
sider

6. En ligebenet [trekant er en, som er indesluttet af], kun to lige 
store sider

7. En uligesidet, af tre ulige store sider
8. En retvinklet en, som har en ret vinkel
9. Den del af basen som er afskåret mellem en side og højden kaldes 

[sidens] vinkelrette fald [i nutidigt sprog en projektion] 5

Jørgen Dybvad var professor ved universitetet i København, først i 
matematik og senere i teologi. Han blev afskediget i 1607, fordi han 
tillod sig at kritisere adelen og regeringen.

Selvom der var undervisning i både regning og geometri, var det pri-
mære formål med latinskolen at lære eleverne latin, som dengang var 
både kirkens og videnskabernes sprog. I det hele taget blev der ikke 
lagt frygtelig meget vægt på matematik-undervisningen. I læseplanerne 
fra Ålborg og Odense indgik der i denne periode således slet ikke 
aritmetik i undervisningen.

Udover at give folk mulighed for at få ansættelse inden for kirken var 
latinskolen også et springbræt til en videre uddannelse ved Københavns 
Universitet, som på dette tidspunkt var landets eneste universitet. For 
at blive optaget skulle man have en godkendelse fra latinskolens rektor. 
Man skulle altså ikke bestå nogen formel eksamen for at komme ind 
på universitetet. 



12

På universiteterne i Europa var studieforløbet delt op i to dele. Det 
var også tilfældet på Københavns Universitet. Første del bestod af de 
såkaldte syv frie kunster, der var delt op i quadrivium (firvejen) og tri-
vium (trevejen). På quadrivium blev man undervist i fagene geometri, 
aritmetik, astronomi og musik, og på trivium i fagene grammatik, retorik 
og dialektik. Anden del bestod af et studium i enten teologi, jura eller 
medicin. På trods af muligheden for at læse matematik i quadrivium 
var der altså ikke mulighed for at tage en afsluttende grad i matematik. 
De fleste undervisere i matematik havde således ikke anden uddannelse 
i faget end den, der lå under quadrivium. Man kan måske i dag undre 
sig over, at musik blev læst sammen med astronomi og matematik. 
Men grunden var, at undervisningen i musik var teoretisk og rettet 
mod en matematisk forståelse af tonerne (harmonilæren). Efter hvilket 
forhold skal en streng f.eks. deles for at frembringe toner som en kvart, 
en kvint og en terts? 

Desværre var kvaliteten af undervisningen på Københavns Universitetet 
ikke særlig høj, og det gjaldt også for undervisningen i matematik. Det 
er dog værd at bemærke, at det generelt var tilfældet for undervisningen 
i resten af Europa. Faget matematik var ikke særlig populært blandt de 
studerende, blandt andet fordi der i langt højere grad var tradition for, at 
man studerede jura eller teologi for at kunne få embede. Disse studier 
krævede stadig et vist indhold af matematik, men interessen for faget 
i sig selv har ikke været stor. De elever, som valgte quadrivium, har 
sandsynligvis været mere interesseret i en karriere inden for medicin 
eller astronomi, der havde stor status på dette tidspunkt.

Efter reformationen i 1536 sørgede Christiern T. Morsing (ca. 1485-1560) 
for, at der blev undervist i mere matematik på universitetet. Morsing var 
i en periode rektor for universitetet, og skrev blandt andet en lærebog i 
aritmetik, Arithmetica breuis (1528, Kort aritmetik). Bogen var så god, 
at den blev kendt i udlandet og genoptrykt flere gange. Hvad stod der 
så i Morsings aritmetikbog? Ja, aritmetikbøger på denne tid indeholdt 
generelt følgende emner:
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• Beskrivelse af tallene
• De fire regningsarter
• Fordobling og halvering
• Brøkregning

Morsing syntes at have været en dygtig lærer, og han blev i samtiden 
kaldt for “Danmarks pædagog”. Han var ikke imponeret over de ma-
tematikbøger, der var udkommet tidligere, og mente, at disse “bøger 
alene kan forbedres ved ildens hjælp”.6 Morsing havde blandt andet 
været læremester for Skawbo, der skrev den tidligere omtalte regnebog. 
Skawbo anbefalede på det varmeste folk at læse Morsings Arithmetica 
breuis. Figur 2 viser et regnestykke, som var typisk for lærebøgerne 
i aritmetik på dette tidspunkt.

Arithmetica breuis har efter al sandsynlighed dannet grundlaget for 
undervisningen på universitetet. Den blev også brugt i latinskolen, men 
da bogen ikke blev oversat til dansk, har den ikke været brugt i den 
danske skole. På universitetet var der ud over undervisning i aritmetik 
også undervisning i geometri. I næste kapitel gennemgås en bog om 
geometri, der har været brugt på universitetet og sandsynligvis også 
i latinskolen.

Multiplikation: Division:

0

21 I.7
7 7217

75 II.147
21 735 (3.7

7 III.7
735

Figur 2: Her vises opstillingen som bruges til at udregne 7 gange 5 (mul-
tiplikation) og 21 divideret med 3 (division). Eksemplet er fra en bog, der 
er samtidig med Morsings. Regnemåden var typisk for en lærebog fra 
1600-tallet, og tallene er stillet op som i originalen.7




