
Kanon 
”Om vi ska’ ha’ en kanon? 

Hvad mener du med: Om vi ska’ ha’ en kanon?  

Hvad er det, du taler om?” 

 

Det var en kær gammel kollega tilbage fra årene på seminariet, hvor vi havde undervist sammen - i hvert 

sit fag forstås – der nu i en sen aftentime trængte sig ind på mig med en lidt øllet snak om en kanon. 

 

”Ja, du ve’ ham professor Weinreich eller hva’ han nu hedder. Har du ikke læst om ham? Føller du slet 

ikke med i debatten?” 

  

Han stirrede spørgende og måske en smule forarget på mig med usikre, slørede øjne, som han tvang til at 

være åbne en del over lukketid.  

 

”Hvis man havde en kanon, så vidste man lige, hvad ungerne skulle lære - hvornår og hvilken uge på året. 

Så var det bare at slå op og sige: Kære børn – man har besluttet, at i dag skal I lære 

ommmmmm……Oehlenschläger. Eller i dag skal I lære om Rifbjerg – nej ikke ham. Ingemann, ja 

Ingemann. Man sku’ bare tage bogen ned fra hylden, så var man sikker på, hvad det var, man skulle vide. 

Ikke så meget pjat.”  

 

”Du ska’ kunne det her. Det samme som jeg kan. 

Der er ingen, der behøver at vide noget andet, end det jeg ved!  

End det vi ved! 

Almen dannelse, du! 

Vi skal værne om den litterære tradition, Adam Homo, Paludan-Müller.  

Ka’ du huske, hvad vi måtte lære udenad? 

 

Med vor Natur vi gjøre hvad vi ville/ 

Vor Arv fra Slægten kan vi sætte til/ 

Kan Gaver, Evner, Anlæg, Alt forspilde/ 

Men dette evige Navn, hvormed vi skabtes/ 

Vor Frihed aldrig sætte kan paa Spil/ 

Vi var tilintetgjorte hvis det tabtes.” 

 

Han kneb munden sammen og så på mig med stolthed. 

 

”Hva’ siger du så, én kan jo stadig sine klassikere! 

Jo, jeg synes, man skal bakke op omkring det forslag med en kanon.” 

 

”Du kan sku’ da ikke bakke op omkring. Enten slutter du op om, eller også bakker du op bag.  

Du må træffe et valg. Du må bestemme dig, ellers bliver det hele noget sludder! 

Hvis du bakker op omkring, låser du jo manden inde. I øvrigt har du helt misforstået Paludan-Müller. Han 

taler netop om at kaste alt – også traditionen - og blot bevare friheden. Det gælder vel også for din 

såkaldte kanon og al anden politisk pædagogik! 

Friheden til at lære må altid gå forud for pligten til at kunne!” 

 

Han rejste sig og så mod døren. Jeg tror ikke, han havde hørt, hvad jeg sagde, men det var også lige meget 

- jeg ville gerne hjem. Det havde været en mislykket dag fra morgenstunden af.  

En rigtig dødssejler, som nu heldigvis snart var overstået. 

 

”Ha’ en forsat god dag!” mumlede han og forsvandt ud af døren. 
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