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Manden med sækken Martin Petersen Hent PDF "Manden med sækken" er en biografisk roman baseret på
Anton Hansens liv (1884-1966). Anton er uddannet smed og selvlært tyv. Han bliver hurtigt udråbt til

vaneforbryder, men det er altid småforbydelser, han bliver taget for. Lige indtil han overtræder den usynlige
grænse og bliver politimorder. Han emigrerer til USA, men bliver sendt hjem for endnu en gang at overtræde
loven. Antons rodløse tilværelse er blevet rekonstrueret ved hjælp af blandt andet brevkorrespondancer, og de

giver et ganske særligt indblik i et liv fra et miljø, som kun de færreste kender til.

Den danske forfatter Martin Petersen (f. 1950) er uddannet skolelærer og fik sin litterære debut i 1987 med
digtsamlingen "Gennemblæst". Efterfølgende har han primært udgivet bøger for børn og unge. Martin

Peterson har blandt andet modtaget Kulturministeriets Børnebogspris (1999), Frie Grundskolers
Lærerforenings børnekulturpris (2000) og Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris (2001).
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