
Errata 

Robert Zola Christensen (2021): Kanon. Ti kapitler i dansk litteratur 

 

s. 11 ”(Christensen og Mortensen 2015)” alfabetiseres under ”Zola Christensen” 

s. 26 ”seminarier”, seminarer 

s. 47 ”Magrethe”, Margrethe 

s. 63 ”stødt stigende”, støt stigende 

s. 68 ”Den norske forfatter Knut Hamsun overrakte for eksempel sin nobelpris til 

Joseph Goebbels…”, Den norske forfatter Knut Hamsun sendte for eksempel 

sin nobelpris til Joseph Goebbels med posten… 

s. 91 ”’Disjecta membra’ (adskilte dele)”, ’Disjecta membra’ (adsplittede lemmer) 

s. 97 ”etikeres”, etiketteres 

s. 105 ”…skrev en kronik i Politiken…”, …skrev en omtale i Information… 

s. 133 ”…der havde påvist…”, …der havde forsøgt at vise… 

s. 135 ”…Juliane Preisler…”, …Juliane Preisler i digtet… 

s. 135 ”…Pia Tafdrups…”, …Pia Tafdrups digtsamling Når der går hul på en engel 

fra 1981, hvori det i digtet ’Jeg gemmer ansigtet bort’ lyder… 

s. 140 ”mellemmenneskelig”, mellemmenneskelige 

s. 173 ”Der er nok af danske helte som er danske hele daen og går rundt og 

spænder bælte mens de råber: Fy for faen! Tiden går og tiden hverver store 

mænd til mandig dåd. Jeg, reserven blandt reserver, bryder ofte ud i gråd.”  

 Der er nok af danske helte / som er danske hele da’en / og går rundt og 

spænder bælte, / mens de råber: Fy for fa’en! // Tiden går og tiden hverver / 

store mænd til mandig dåd. / Jeg, reserven blandt reserver, / bryder ofte ud i 

gråd. 

s. 176 ”/ da Gama Damokles”, ’/ da Gama / Damokles’ 

s. 185 Andersen, Benny (1964): Den indre bowlerhat, Borgen. 

s. 185 ”Arild, Lars (1986)”, Arild, Lars & Haugan, Jørgen (1986) 



s. 186 ”Brandes, Georg (1891)”, Brandes, Georg (1883) 

s. 187 ”Grotrian, Simon (1990): ’Svanerne ser gennem tårer’”, Grotrian, Simon 

(1990): ’Svaner set gennem tårer’ 

s. 187 Harder, Uffe (1964): Positioner, Gyldendal. 

s. 188 ”Mai, Anne-Marie (2010): Litteraturen finder sted, Gyldendal.”, Mai, Anne-

Marie (2010): Hvor litteraturen finder sted, Gyldendal. 

s. 189 ”Nielsen, Hans-Jørgen (1968): ’Hr. Godot formoder jeg?’, i: Eksempler, 

Borgen.”, Nielsen, Hans-Jørgen (1968): ’Hr. Godot formoder jeg?’, i: Nielsen 

og den hvide verden, Borgen. 

s. 189 Preisler, Juliane (1983): Digte, Borgen. 

s. 189 Rasmussen, Halfdan (1960): Tosserier i udvalg, Det Schønbergske Forlag. 

s. 190 Tafdrup, Pia (1981): Når der går hul på en engel, Borgen. 


