
overstået. Det sker under den socialdemokratisk le-

dede regering, der kom til i 1993 og reelt overlod ud-

dannelsespolitikken til undervisningsministre fra Det

Radikale Venstre. 

»Under den nye regering får vi en debat om vær-

dier i stedet for værker. Det er ikke en debat med

navnet kanon, men en debat med konsekvenser for

de litterære danske værkers status. Allerede med fol-

keskoleloven af 1993 under Det Radikale Venstres

undervisningsminister Ole Vig Jensen sker forandrin-

gen. I loven står, at folkeskolen skal gøre eleverne

fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres for-

ståelse for andre kulturer. Denne formulering varsler

folkeskolen som et kulturcentrum og ikke et natio-

nalt litteraturcentrum. Dansk litteratur mister status

som kerneområde i undervisningen«, siger Hans

Hauge og pointerer: 

»Efter Ole Vig Jensens periode som minister be-

fæster undervisningsminister Margrethe Vestager

forandringen. For eksempel udsender hun debatop-

lægget ’Værdier i Virkeligheden’, hvor der optræder

en liste af værdier i stedet for en liste af litterære

værker.”

Stilstand

Hans Hauge mener, at den anden kanondebat er

langt mere interessant end den første, da den stiller

spørgsmålstegn ved, om der overhovedet skal un-

dervises i litterære værker. Men når han bliver bedt

om at vurdere, hvilke videre konsekvenser det vil få,

så er han i tvivl: 

»Jeg ved ikke, hvor pendulet svinger hen nu, ja,

faktisk er jeg i tvivl om pendulet overhovedet svinger.

Det hænger blandt andet sammen med, at den nu-

værende regering er fastlåst i en relativt svag uddan-

nelsespolitik. De regeringsbærende partier, som

kunne protestere mod udviklingen, har svært ved at

få noget ud af protesterne og lader måske også der-

for være med at gøre det for alvor. Det Konservative
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Ordet kanon blev første gang brugt i det fjerde

århundrede om et katalog af forfattere, især inden

for kristen litteratur. En kanon tjener til at bevare el-

ler beskytte en tradition. For eksempel kirkens og

skolens tradition. I Danmark har vi for eksempel en

statsanerkendt lyrisk kanon: Salmebogen. Men vi

har ikke en statsbestemt skolekanon. Vi har ikke

mere en statsbestemt checkliste på 10, 15 eller 20

danske forfattere og deres litterære værker, som ele-

verne skal læse i danskundervisningen. Men måske

behøver vi heller ikke en stat for at have en litterær

kanon for danskhed. Eller måske er idéen om en na-

tional kanon et overstået kapitel? Det var den ikke i

1980erne, hvor forholdet mellem kanon og nationa-

litet blev debatteret intenst, først i USA. 

Lektor Hans Hauge fra Nordisk institut ved Aarhus

Universitet siger: »I USA handlede debatten om,

hvorvidt litteraturundervisningen fortsat skulle være

en præsentation af vestlige klassikere. The Great-

Books. Eller om undervisningen i litteratur i langt

højere grad skulle afspejle det multikulturelle ameri-

kanske samfund. Det var en hård fight mellem

nykonservative, der forsvarede vestlig kultur, og

multikulturalister, der på plænerne omkring Stan-

ford-universitetet i Californien demonstrerede med

slagordene ’Hey, hey, ho, ho, Western Cultures got to

go’. Og i England førte debatten om kanon til et cur-

riculum, det vil sige, at der blev indført et såkaldt’ Na-

tional Curriculum’ i 1987, der indeholdt et ’core-cur-

riculum’ og en liste af skønlitterære forfattere og

tekster, som eleverne skal læse. I Danmark tog man

debatten afslappet«.

En fuserdebat

»Hvis man overhovedet kan tale om en kanondebat

i Danmark, så blev den sat i gang af daværende un-

dervisningsminister Bertel Haarder. Han iværksatte

en undersøgelse af, hvad der rent faktisk blev læst af

dansk litteratur i gymnasiet. Undersøgelsen viste, at

97 procent af alle danske gymnasieelever fortsat

læste Holberg. Tallene var også høje for folkeviser, is-

landske sagaer, Kingo og Brorson. En national kanon

var intakt i begyndelsen af 1990’erne. Dansk littera-

tur var ikke forsvundet og erstattet af undervisning

med og om reklamer og massemedier. Og det var

ikke, fordi staten havde holdt fast i den. Tværtimod.

I løbet af 60erne og 70erne blev den statsbestemte

kanon for dansk litteratur i undervisningen stille og

uden store slagsmål afskaffet. Måske var kanon in-

takt, fordi lærerne havde været gode til at forsvare

den«, siger Hans Hauge.

Bertel Haarders undersøgelse blev fulgt op af en

invitation af eksperter i dansk litteratur til et Sorø-

møde i 1992, og resultatet var nedsættelse af et ka-

nonudvalg med Hans Hauge som formand. Udvalget

skulle se på undervisningen i dansk litteratur i folke-

skolen og gymnasiet. Udvalgsarbejdet sluttede med

en rapport ’Dansk Litteraturs Kanon’ i 1994. 

»Med rapporten var debatten slut. Det var en fu-

serdebat. Ingen var jo uenige om, at eleverne skulle

læse de danske klassikere, og man var stort set enige

om, hvem klassikerne var. Konflikterne mellem den

vestlige og den multikulturelle tankegang, som vi var

vidne til i USA, eksisterede slet ikke i Danmark. Hvis

der var en modstand, så var det mod selve debatten

blandt danskfagets folk. De troede, at Bertel Haar-

ders hensigt var at indføre en statsautoriseret pligtli-

ste over dansk litteratur. Min ene pointe er, at selv

om Bertel Haarder bedyrede, at han ikke ville indføre

en liste, så troede ingen på ham, og den anden po-

inte er, at ingen var uenige om listen af værker, men

i Danmark skal staten ikke sige til lærerne, at det de

gør, også er det de skal«, siger Hans Hauge.

Fra værker til værdier 

Ifølge Hans Hauge skete den begyndende foran-

dring i de litterære værkers status paradoksalt nok,

da den eksplicitte debat – fuserdebat eller ej – var >



Engang var det en selvfølge, at en gymnasielev skulle læse de klassiske litterære 

værker. Men ifølge lektor Hans Hauge fra Nordisk Institut ved Aarhus Universitet 

er staten slet ikke interesseret i en national dansk dannelse længere. Er det så 

eleverne, der bestemmer, hvad der skal undervises i? Bliver det ikke det rene pop?
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Folkeparti går klart ind for at bevare den klassiske lit-

terære danske tradition, og partiet var da heller ikke

med i forliget om folkeskoleloven fra 1993. Dansk

Folkeparti er et pseudokonservativt parti med hang

til danske klassikere og forsvar mod multikultur. Men

den samme interesse findes ikke i liberalismen og

Det Liberale Venstre. Derfor står det stille, og derfor

tror jeg ikke, at vi nu får en statslig restaurering af

brugen af danske litterære klassikere i undervisnin-

gen hverken i folkeskolen eller gymnasiet«, siger

Hans Hauge. 

Fra nation til kultur

»Men hvis vi kan bruge erfaringer fra den amerikan-

ske kanondebat til at sige noget om det lange per-

spektiv, så tror jeg, det handler om, at danske litte-

rære værker bliver marginaliseret lige som så mange

andre ting. Jeg tror faktisk, at der vil ske det samme

med de danske litterære værker i danskundervisnin-

gen som med kristendommen i religionsundervis-

ningen. Den vil langsomt, men sikkert forsvinde.

Dansk bliver ikke mere dannelsesfag via litterære

værker. Forklaringen er, at nationalstaten allerede

har mistet magt og betydning. Litteraturen og kri-

stendommen var sammen med historien de grund-

piller, det nationale fællesskab hvilede på, men i dag

har værdi- og multikulturtankegangen vundet ind-

pas i undervisningen, også selv om det danske ud-

dannelsessystem lader som om, det er dansk. Det er

egentlig en besynderlig situation at stå i, at vi har en

stat, der ikke er interesseret i en fælles national ka-

non, men som ikke vil stå ved det. Fremtiden går ud

på integration i EU. Måske er den næste litterære ka-

non en europæisk? Det er bare ikke slået officielt

igennem i skolesystemet endnu. Kigger man for ek-

sempel på de ungarske skoleplaner, så har de i hvert

eneste fag et krav om, at der skal være en europæisk

dimension. Og landet er ikke engang medlem af EU

endnu«, siger Hans Hauge.

Fra Blixen til Batman

Men hvad sker der, når staten ikke mere vil kanoni-

sere, og spørgsmålet om graden af integration i EU

stadig er åbent. Hvem bestemmer så, og hvad be-

stemmer de sig for?

»Da jeg gik i skole i 1950’erne og 1960’erne kan

jeg huske, at der var vandtætte skotter mellem skole

og fritid. Det vil i abstrakt forstand sige mellem sta-

tens skole og markedets pop. Skolen formidlede den

nationale kultur til os. Vi vidste godt, at der var film og

pop udenfor, men det var netop udenfor i vores fri-

tid. I skolen sang vi danske sange og salmer. Når vi

kom hjem, hørte vi pop i radioen. I skolen læste vi

Karen Blixen, og i fritiden læste vi Batman. Vi be-

stemte ikke i skolen. Det gjorde statens forlængede

arm: Læreren. Sådan er det ikke mere. I stedet be-

stemmer eleverne eller de studerende utroligt me-

get, som en slags forbrugere på et marked. Officielt

har de studerende for eksempel ikke meget indfly-

delse på universiteterne. Men reelt bestemmer de

mere end nogensinde, både hvad der forskes i, og

hvad der udbydes af undervisning, som jo skal

hænge sammen på universitetet. Jeg og mine kolle-

ger er afhængige af, at der kommer studerende til vo-

res undervisning og evalueringen af denne, og når de

studerende ikke mere vil studere Shakespeare, med

mindre det er Shakespeare på film, så må vi også for-

ske i Shakespeare med film som vinkel. Eller hvis de

hellere vil studere Batman, Tolkien, Harry Potter,

fjernsyn, tv og rock i stedet for danske litterære vær-

ker, så er vi mere eller mindre tvunget til at indrette

os på det, sådan som tiderne er«, siger Hans Hauge

Forfaldsfortælling frister

Ifølge Hans Hauge er det fristende, også for ham, at

fortælle historien om de litterære danske værkers

statusfald som en forfaldshistorie, ikke mindst fordi

kanongenren lægger op til det. 

»Jeg vil gerne modstå fristelsen til at være roman-

tisk konservativ og længes tilbage mod de gode

gamle dage. Men samtidig vil jeg også gerne undgå

blot at klappe i hænderne over udviklingen. Jeg vil

ikke være glad eller rettere ligeglad med enhver ud-

vikling. Jeg forsøger at være strategisk. Det er for me-

get, hvis der bliver for store tendenser til, at alt – li-

gegyldigt hvad – er læseværdigt i skolerne. Hvis det

sker, så vil jeg argumentere for, at der bliver for lidt

af en bestemt type af bedre litteratur. Omvendt vil

jeg også kritisere, hvis man stædigt fastholder en be-

stemt række eller type af klassikere, der lukker bud

på fremtidens klassikere ude. Det er hele tiden vig-

tigt at balancere mellem for meget og for lidt, men

vi ved aldrig helt, hvad dyden i midten er«, siger

Hans Hauge. y
Claus Holm

clho@dpu.dk

Lektor, dr. phil Hans Hauge

Nordisk institut ved Aarhus Universitet
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