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hans kortere fortællinger, især dem om børn og unge, fortjener da også en renæssance.

Martin A. Hansen – en kanonforfatter lader i ord og billeder forfatteren og hans forfatterskab træde klart og
levende frem. I bogens fire kapitler indkredses Martin A. Hansens omfattende aktivitet som fortæller,

romanforfatter og eksperimenterende ordkunstner, og som historiker, samfundsdebattør og foredragsholder.

Arbejdet med bogen kan ske fortløbende, men den kan også læses i uddrag. Den er opbygget, så man kan
springe mellem kapitlerne og arbejde med et emne på det tidspunkt og i den rækkefølge, man har lyst til.
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