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De to forfattere følger op på udgivelsen af Martin A. Hansens dagbøger og lader bl.
a.
Jørgen Gustava Brandt, Ole Wivel og Knud Sørensen kommentere og fortolke materialet. Bogen kommer
næsten hele vejen rundt om forfatterskabet. En række synsvinkler, der tilsammen tegner et billede dels af
Martin A. Hansens værk og liv, dels af den måde, hvorpå forfatteren i øjeblikket vurderes og studeres.
Bogen rummer en slags efterskrift af Martin A. Hansen selv, nemlig nogle nylig fundne og hidtil ukendte
dagbogsblade, skrevet sommeren 1950 i en tilstand af ligefrem livsglæde.
mag. Danjournal | let dokumentation, god kommunikation, Let kvalitetssikring og evaluering på www. dk Til
København. Stenhuggeren rådgiver dig i valget af den rigtige skrifttype til de forskellige typer gravsten. Der
findes mange muligheder for både traditionelle eller specielle skrifttyper til indhugning på gravsten.
Trekantens Stenhuggeri i Fredericia har mange års erfaring i fremstilling samt levering og opsætning af alt fra
gravsten, bordplader til køkken,brygges og bad. Stenhuggeren rådgiver dig i valget af den rigtige skrifttype til
de forskellige typer gravsten. Vi er leverandør af Gravsten i Århus, Egå, Skanderborg, Åbyhøj og Brabrand,

vi har mere end 100 års erfaring - kig forbi til en professionel vejledning. mag.
1982) er cand.
i tysk og filosofi. i tysk og filosofi. i polsk og engelsk. Gravsten bevarer minder om afdøde, og det er
vigtigt at overveje hvilken tekst og inskription der skal stå. Jørgen Herman Monrad (f. Se udvalget af
indhuggede skrifttyper. At Andersen i 1819 begav sig alene ud i verden for, som han troede, at gøre sin lykke
i København uden at kende en sjæl dér, er blevet fortolket. mag. Trekantens Stenhuggeri i Fredericia har
mange års erfaring i fremstilling samt levering og opsætning af alt fra gravsten, bordplader til køkken,brygges
og bad. mag.

