I skole i Reformationstidens Ribe
God opførsel i skolen efter kirkeordinansen

Skolen hørte under kirken
Danmarks ældste skole blev rundlagt i Ribe. Det var i
1145. Dengang var Danmark et katolsk land.
Kristendommen var kommet til Ribe med de første
kristne, som kom til landet i ca. år 800. Kirken fik en stor
magt, der blev bygget kirker og klostre i Ribe. Der kom en
biskop til byen, han fik både magt og rigdom. Han fik slået
sine mønter tæt ved Domkirken, og Ribe blev en mægtig
by.
Byen fik selvfølgelig også en skole, hvor drenge kunne
lære latin og lære at læse og skrive, så de engang selv
kunne blive præster og lærde mænd. Latinskolen i Ribe
var i flere hundrede år det eneste gymnasium i Ribe Stift,
som strækker sig fra området næsten op til Holstebro i nord til Tønder i syd.

Kirken prægede borgernes tilværelse

I Ribe var der omkring 1560 ca. 100 elever på latinskolen. De
fattigste (ca. 12) elever boede på kollegium i tilknytning til
Katedralskolen, Puggaard. De spiste på Sct. Katharina
Kloster, som efter Reformationen var omdannet til hospital.
De var forpligtigede til at deltage i dagens Gudstjeneste.
gudstjenesten begyndte om hverdagen kl. 4.30 med
morgenandagt. Om søndagen begyndte fromessen kl. 5 eller
kl. 6.
Højmessen begyndte kl 8. Det var også her der kunne være
dåb eller bryllup.
Så gik lærere og elever og byens borgere til kirke.
Kl. 12 var der Katekismus - prædiken for dem, som ikke
kunne deltage i højmessen. Det var f.eks. tjenestefolk og

andre. Der blev prædiket over det, der var Katekismens indhold, fadervor, de ti bud og
trosbekendelsen.
Kl. 14 eller 15 om på hverdage og kl. 15 eller 16 på søndage var der aftensang. Tidspunkterne
skiftede alt efter, om det var sommer eller vinter.

Domskolen i Ribe
En domkirke kaldes også for en katedral. Ribe har
i dag stadig et gymnasium, som kaldes
katedralskolen. I renæssancen blev skolen kaldt
Domskolen eller Latinskolen, og den lå på hjørnet
af Grydergade og Skolegade – lige over for
Domkirken. I dag kan man stadig se, hvor skolen
lå, og der er en mindetavle på væggen. Læs på
billedet her, hvad der står.
Drengene i Domskolen kom fra adelige eller
velhavende familier og fra gejstlige familier (dvs.
familier, hvor faderen var teolog, altså præst).
Der kom også drenge fra andre hjem. F.eks. fra hjem, hvor faderen var håndværker eller bonde.
Fattige skolebørn kunne være heldige at få understøttelse, så der var råd til at sende dem i skole.
De gik med et tegn, det kunne være en hætte, som så viste folk i byen, at det var i orden, at de
tiggede. Tiggeri var nemlig forbudt i Ribe, med mindre man havde fået lov til det.

Analfabeter i byen?
Det har været svært, at være analfabet – også i renæssancen. Man kunne ikke læse en aftale eller
en kontrakt, og man kunne heller ikke skrive den under.
Det kan også være svært at forstå, hvordan en håndværker kunne drive sin forretning med lager,
bestillinger og regninger uden at kunne skrive.
I 1618 var der en købmand i byen ved navn Jens Rasmussen Rebslår ( = rebslager, én der laver
reb). Han ville købe ”aktier” i Ostindisk Kompagni, men kunne ikke underskrive aftalen. Derfor var
der en anden, der skrev: ”Jens Rebslårs mærke, for han kan ikke skrive, selvom han skrev med sin
egen hånd” – og i stedet for en underskrift tegnede Jens Rebslår sit eget lille bomærke.
Der var mange, der havde det ligesom Jens Rebslår – og især blandt kvinderne, for der var ikke
skolegang for pigerne. Først efter Reformationen bestemte kongen, at piger også kunne komme i
skole.
De der både kunne læse og skrive, fik større indflydelse og magt end de, der ikke kunne.

Læsning var det grundlæggende i skolen. Man skulle jo kunne læse i biblen. Skrivning var ikke for
alle og enhver. Derfor kan man ikke bare sige, at der var analfabeter i Ribe. Men der har
sandsynligvis været mange, som ikke kunne udtrykke sig skriftligt, selvom de var i stand til at læse.

To Danske Skoler for både piger og drenge.
Efter reformationen besluttede kongen, at der skulle oprettes danske skoler, for de børn, som ikke
kunne lære latin. Kirken var ikke længere katolsk men luthersk. Det samme gjaldt i skolen. På den
måde sikrede kongen sig, at Luthers lære kunne udbredes. Undervisningen foregik på dansk og det
vigtigste var at lære at læse, skrive, regne og lære hvad biblen fortæller. Det skete gennem Luthers
lille Katekismus.
Luthers Katekismus var en lærebog for alle danske børn. Man skulle lære den udenad, og når man
kunne den, havde man lært det vigtigste, nemlig hvad Luther havde skrevet om biblens lære. De ti
bud stod (og står stadigvæk) i Luthers Katekismus, og dem skulle man både lære udenad, og leve
efter dem.
De 2 danske skoler i Ribe har sandsynligvis også fungeret som en slags handelsskoler, så eleverne
kunne få en grunduddannelse i at komme ud i erhvervslivet.
Det kostede penge at gå i skole. Forældrene skulle betale skolepenge. Man betalte 4, 6, 7 eller 8
skilling pr. uge, og det var mange penge for en håndværker, som tjente mellem 120 – 156 skilling
om ugen. Der var ofte flere børn i en familie, så det kunne blive dyrt at betale alles skolegang.
Det var langt fra alle piger, der kom i skole. I 1637 var der f.eks. 24 drenge og 1 pige i skolemester,
Villum Pedersen Trellunds danske skole i Ribe.

Der var forskel på drenge og piger i skolen
Man ved ikke helt, hvornår børn begyndte at gå i skole i
Ribe, men nogle drenge begyndte allerede, når de var
mellem 4 og 8 år. For piger var alderen mellem 3 og 6 år.
Drenge gik i skole i op til 12 – 13 år, hvis de var dygtige
nok, eller hvis deres forældre havde råd til at sende dem
videre til latinskolen, og derfra videre til universiteter i
København, Rostock eller Wittenberg. Pigerne har gået i
skole i 2 - 3 år op til 6 år. Piger kunne også fortsætte deres
skolegang på kniple – væve - eller syskoler i byen. Nogle
piger modtog også musikundervisning hos en organist.

Hale – Per
Hale – Per eller Per Caudi, det blev latinskolernes elever kaldt mange steder i byerne, hvor der var
latinskole. Det var borgernes øgenavn for studenten med en lang spids kappe. I Ribe var der
mange elever og studerende set i forhold til antallet af indbyggere i byen. På latinskolen eller
høreskolen blev lærerne kaldt hørere. Lærerne på oplandets skoler og i byen blev kaldt for degne. I
en oversigt over hvor meget
get folk har betalt i skat, kan man se på en liste, at der har være flere
huse ”fulde af degne” – så Ribe har været en skoleby med mange elever og lærere.

Man skulle opføre sig ordentligt i skolen
Det var slet ikke alle lærere, der forstod sig på børn. Børn var en slags voksne, der ikke var
”færdige” endnu,
u, og de blev behandlet strengt for at få dem til at lære noget og opføre sig
ordentligt. Ordensreglerne fortalte, hvordan både elever og lærere burde gå klædt, og hvordan de
skulle opføre sig. Og hvis man ikke gjorde det,
det kunne man blive bortvist – ikke kun fra skolen men
også fra byen, hvis man havde været rigtig slem!!
Peder Palladius var elev på latinskolen. Han fortæller at Latinskolen i Ribe var et godt sted, at være
elev, og han syntes ikke, man var så streng. Han blev
blev senere Biskop på Sjælland, hvor én af hans
opgaver var, at sørge for den rigtige skolegang i skolerne. I dag tænker man på ham som en dygtig
pædagog – og måske har han lært noget om den gode skole, mens han gik på Latinskolen i Ribe?!
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