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Ildsjæl på vildspor Ida Nilsson Hent PDF Forlaget skriver: ´Jeg ved en lærkerede´ og ´Solen er så rød mor´ to
elskede børnesange, der regnes for helt centrale i den danske sangskat, er begge skrevet af Harald Bergstedt

(1877-1965). Men alligevel er forfatteren bag dem glemt i dag.
Ildsjæl på vildspor går bag om digteren og nogle af de tabuer, der ligger til grund for hans ubemærkethed. I
1942 blev Bergstedt som 65-årig medlem af D.N.S.A.P., det danske nazistparti og efter krigen dømt for

landsforræderi.
Bogen beskriver en mand hvis talenter og interesser strakte sig længere end det. Inden krigen var Bergstedt
aktiv i afholdsbevægelsen, i den socialdemokratiske arbejderbevægelse, som skribent på Social-Demokraten,

teaterleder, korleder, foredragsholder og selvfølgelig ikke mindst digter.
Bogens hensigt er ikke at rense Harald Bergstedt, men at kaste et nøgternt lys over en spændende

digterskæbne i det 20. århundrede.
Ida Nilsson (f. 1950) er cand.mag. i dansk og fransk og underviser ved Østre Borgerdyd Gymnasium i

København. Hun har tidligere været anmelder ved litteraturmagasinet Standart.
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