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Kanon forfattere – lige til at bruge i undervisningen 
 
 
Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af 
væsentlige danske forfatterskaber, som skal indgå i skolernes danskundervisning. 
 
En del af det arbejdende udvalgs kommissorium lød sådan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
I efteråret kom så rapporten: ’Dansk litteraturs kanon’, hvori kanonudvalget opstiller: 
en obligatorisk liste med forfattere til brug i såvel folkeskole som de gymnasiale 
uddannelser: den fælles kanon; og to vejledende lister over forfattere til læsning i 
henholdsvis folkeskole og gymnasiet. 
 
Udvalget skriver om de kanoniserede forfattere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineas KANON i folkeskolen medtager tekster af samtlige 15 forfattere på den 
obligatoriske liste samt folkeviser og fra den vejledende liste folkeeventyr og 10 af 
forfatterne. Fra denne liste er kun Egon Mathiesen og Ole Lund Kirkegaard 
(billedbogs- og børnebogsforfatter til yngre børn) ikke medtaget.  
 
Bøgerne er beregnet til brug i 7.-10. klasse. 
 
KANON i folkeskolen præsenteres i to bind: Folkeviser til 1870 og 1870 til vor tid, 
hver med ca. 200 sider, rigt illustreret. Bøgerne indeholder introduktioner til 
perioderne, ordforklaringer og pædagogisk tilrettelagte opgaver. 
 
Materialet til de litterære tekster er udarbejdet af Jørgen Kurth, Ester Larsen og Leif 
Olsen. 

”Vi skelner altså mellem forfatterskaber, som efter udvalgets opfattelse 
skal læses, og forfatterskaber, som vi mener er så vigtige at læse, at vi 
varmt kan anbefale det. Hensigten med denne skelnen er på den ene 
side at sikre fælles litterære referencer for eleverne, på den anden side 
at undgå en gennemført stram binding af tekstvalget.” 

”Det er udvalgets opgave at komme med forslag til, hvilke centrale 
danske forfatterskaber gennem tiden eleverne i henholdsvis folkeskolen 
og de gymnasiale uddannelser bør stifte bekendtskab med gennem 
danskundervisningen (…) anbefalingerne forudsættes at være i 
overensstemmelse med Fælles Mål for faget dansk.” 
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INDHOLD Første bind 
 
 
INDLEDNING 
Middelalder 
Middelalder ca. 1000-ca. 1500 
 
Folkeviser 
 Lave og Jon 
 Jomfruen på tinge 
 Torbens datter 
 
Folkeeventyr 
 Prinsessen på glasbjerget 
 Kong Lindorm 
 
 
 
INDLEDNING 
Oplysningstid 
Fra reformation til oplysningstid 1500-1700-tallet 
 
 
Ludvig Holberg (1684-1754) 
 Den stundesløse (uddrag) 
 Epistel 189: Kør ikke, men gå! 
 Epistel 199: Kyssets betydning og arter 
 Den elskendes klage 
 Gravskrift over Helle 
 
Johan Herman Wessel (1742-1785) 
 Herremanden 
 Kærlighed og smørrebrød 
 Digterens gravskrift over sig selv 
  
 
 
INDLEDNING 
Guldalder  
Guldalder 1800-tallets første halvdel 
  
 
Adam Oehlenschläger (1779-1850) 
 Fædrelandssang: Der er et yndigt land 
 Hakon Jarls død eller kristendommens indførsel i Norge 
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Steen Steensen Blicher (1782-1848) 
 Hosekræmmeren 
 Det er hvidt herude 
 
N.F.S. Grundtvig (1783-1872) 
 Velkommen igen Guds engle små 
 Høstsang for Majbølle menighed: Nu falmer skoven … 
 Den signede dag 
 
B.S. Ingemann (1789-1862) 
 Bekendelser 
 I østen stiger solen op 
 Den miskundelige 
   
Christian Winther (1796-1876) 
 Skriftestolen 
 
H.C. Andersen (1805-1875) 
 Danmark mit fædreland 
 Den flyvende kuffert  
 Tepotten 
 Gartneren og herskabet 
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INDHOLD Andet bind 
 
 
INDLEDNING 
Det moderne gennembrud 
Det moderne gennembrud – 1870’erne 
 
 
Herman Bang (1857-1912) 
 Den sidste balkjole 
 Gennem Rosenborg Have 
 
Henrik Pontoppidan (1857-1943) 
 En fiskerrede 
 Ørneflugt 
 
 
 
INDLEDNING 
De store forandringers århundrede 
De store forandringers århundrede – 1900-tallet 
 
 
Jeppe Aakjær (1866-1930) 
 I skole 
 Jeg er havren 
 
Martin Andersen Nexø (1869-1954) 
 Når nøden er størst 
 En strandvasker 
 
Johannes V. Jensen (1873-1950) 
 Ved frokosten 
 Danmarkssangen: Hvor smiler fager den danske kyst 
 Den stille Mogens 
 
Thøger Larsen (1875-1928) 
 Tordenbygen  
 Den danske sommer 
 
Karen Blixen (1885-1962) 
 Skibsdrengen 
 Om stolthed 
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Tom Kristensen (1893-1974) 
 Græs 
 Det er Knud, som er død 
 Henrettelsen 
 
H.C. Branner (1903-1966) 
 De tre musketerer 
 
Martin A. Hansen (1909-1955) 
 Agerhønen 
 Bogen 
 
 
 
INDLEDNING 
Efterkrigstid 
Efterkrigstid vor tid til 1960’erne 
 
 
Halfdan Rasmussen (1915-2002) 
 Noget om billigrejser 
 Noget om helte 
 
Tove Ditlevsen (1917-1976) 
 Nattens Dronning 
 Barndommens gade 
 
Peter Seeberg (1925-1999) 
 Patienten 
 Timeplan 
 Raserianfald 
 
Cecil Bødker (f. 1927) 
 Bogfinken 
 Øksen 
 
Benny Andersen (f. 1929) 
 Svantes lykkelige dag 
 Mit liv som indvandrer 
 Godhed 
 Smil 
 
Klaus Rifbjerg (f. 1931) 
 Nul putte 
 Fødsel 
 Skole 
 Bommen 




