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Tid til kvinder i kanon 

 

Den 30. marts blev der afholdt høring om den danske litteraturkanon i Landstingssalen på 

Christiansborg. Det var ungdomsuddannelsernes dansklærerforening der havde taget initiativet efter 

længere tids frustration over den manglende repræsentation af kvindelige forfattere i den kanon, 

som blev udarbejdet tilbage i 2004. I 18 år har intet været ændret, hvilket betyder, at der på en liste 

med 13 danske forfatternavne fremgår kun en af hunkøn, og hun hedder Karen Blixen. 

Dansklærerforeningen foreslog, at den nuværende kanon udvides til en bruttoliste med 30 forfattere, 

herunder flere kvindelige forfattere. Af den liste vil lærerne på de enkelte skoler kunne vælge 14 at 

bruge i undervisningen. Foreningen foreslog desuden en solnedgangsklausul, hvor bruttolisten hvert 

10. år tages op til revision, så vi ikke risikerer, som tilfældet er nu, 18 års stilstand. Indtil videre er 

den danske undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ikke indstillet på at lave om på kanon, 

men efter høringen den 30. marts er det håbet, at partierne vil behandle spørgsmålet i 

Folketingssalen. 

 I forbindelse med høringen skrev den danske poet Julie Sten-Knudsen et indlæg i 

Dagbladet Information under overskriften ’Vi bliver skolet i at foretrække mandlige forfattere’. Hun 

skriver blandt andet: ”Kanon afspejler ikke et fravær af gode kvindelige forfattere gennem 

historien, men en idé om, at man skal være mandlig forfatter for at have central betydning.” Sten-

Knudsen nævner den overvældende udvikling, som finder sted inden for billedkunsten i øjeblikket, 

hvor kvindelige oversete kunstneres værker trækkes op fra glemslens gemmer. I en lignende 

bevægelse genudgives en del bøger af glemte kvindelige forfattere. ”Men de kvindelige forfattere 

skal også ind i pensum – både i gymnasiet og på universiteterne,” skriver Sten-Knudsen. Vores idé 

om hvilken litteratur, vi anser for væsentlig forandrer sig over tid og er under stærk indflydelse af 

læsere og fagfolk, der interesserer sig for forfatterskabet. 

 

Den 10. maj afslørede Dagbladet Information resultatet af en stor undersøgelse om litteraturkritik 

foretaget ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. I undersøgelsen har man set på 

57.000 anmeldelser af skønlitteratur fra 2010 til 2021, og resultatet viser, at 3 ud af 5 

litteraturanmeldelser er om bøger skrevet af mandlige forfattere. Og 2 ud af 3 anmeldelser er 

skrevet af mandlige anmeldere. Det skal her tilføjes, at der udgives omtrent lige så mange 

skønlitterære værker af kvindelige forfattere som af mandlige. Selvom resultatet af undersøgelsen er 

nedslående, kan jeg ikke lade være med at tænke, at den kommer på et belejligt tidspunkt. For ser vi 
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historisk på det, er der ingen tvivl om, at der er en direkte forbindelse mellem litteraturkritik og 

kanonisering. Man kan vel ikke blive ved med at hævde, at det er på baggrund af objektive 

æstetiske kriterier, at man bedriver litteraturhistorie, når kvindelige forfattere stadig, den dag i dag, 

ikke gives de samme chancer som deres mandlige kollegaer i deres egen samtid. Heller ikke i 2022! 

 

Den 21. maj reagerede 172 forfattere (mandlige og kvindelige) på undersøgelsen i et opråb til 

Dagbladet Politiken, som blev bragt på forsiden af kultursektionen. I opråbet opfordrer vi på 

baggrund af undersøgelsen alle landets litterære redaktioner til selvransagelse. Vi beder 

redaktørerne se på, hvordan de prioriterer, når de udvælger bøger til anmeldelse og forfattere til 

omtale og interviews. Vi giver dem ansvaret for den kønslige skævvridning, vi stadig ser og får 

bekræftet i undersøgelsen fra Aarhus Universitet. Vi kræver, at dette ændres nu. Så vi ikke i 

fremtiden skal fortsætte med at se kvindelige forfattere blive nedvurderet eller ignoreret på grund af 

deres køn.  

 

Den 31. maj døde den store danske modernistiske forfatter, dramatiker, oversætter, ph.d. og 

underviser Ulla Ryum. En forfatter, mange ikke kender i dag, men hvis forfatterskab har haft 

kæmpe betydning for dansk litteratur og teater. Sammen med Poul Borum og Per Aage Brandt var 

hun med til at grundlægge Forfatterskolen i København, hvor hun også selv underviste, ligesom hun 

underviste på både Filmskolen og på Statens Teaterskole. Hun debuterede i 1962 med romanen 

’Spejl’, hvor et særligt ryumsk sprog blev etableret med rødder i surrealismen og stærkt inspireret af 

den amerikanske modernist Djuna Barnes, hvis hovedværk ’Nightwood’ Ryum også oversatte til 

dansk. Heldigvis huskes Ryum i disse dage. Der skrives nekrologer om hende i de mest progressive 

aviser og i radioen er hun også blevet nævnt. Næste skridt bliver at finde et af hendes hovedværker 

’Natsangersken’ i den reviderede litteraturkanon.      

 

Kristina Stoltz, juni 2022  
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