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Engang for længe siden blev Harald Bergstedt udråbt til at være 

en af Danmarks udødelige forfattere, men på grund af sine 

nazistiske tilbøjeligheder før og under Anden Verdenskrig blev 

han sendt i skammekrogen. Radioen spillede ikke hans værker, 

og han forsvandt mere eller mindre ud af litteraturhistorien. Men 

langsomt begyndte dele af forfatterskabet at komme frem igen, 

virkekraften i hans enkle lyrik og børnesange fornægtede sig ikke. 

Han fandt vej ind i højskolesangbogen, og børn og voksne sang 

hans ord overalt i landet. Og da vi for halvandet år siden fejrede 

hele Danmarks Daisy på hendes 80-årsfødselsdag blev det med 

en af nazistens sange: ”Solen er så rød, mor” fremført af selveste 

danskernes yndlingsband, TV-2 og sendt via tv, fordi landet var 

besat – ikke af en fremmedmagt, men af en usynlig coronavirus, 

som havde lukket alting ned. Hverken dronningen, Steffen 

Brandt eller os foran skærmen skænkede forfatterens nazistiske 

tilbøjeligheder en tanke. Vi sang bare en af de smukkeste danske 

sange.

Sådan kan det være med den livskraftige litteratur, og det kan vi 

læse om i Robert Zola Christensens nye bog, Kanon. Ti kapitler 

i dansk litteratur, hvor han behandler sproglige kunstværker, der 

ikke bare overlever deres skabere, men sætter sig så uudslettelige 

spor i en nations sjæl, at de ophøjes og bliver en del af landets 

uforglemmelige kulturskat. Kanon. Ti kapitler i dansk litteratur 

afspejler samtidig forfatterens liv med den uomgængelige 

danske litteratur, han har arbejdet med, undervist i, elsket og 

hadet og vendt tilbage til igennem årene. 
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