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Galskab¤Statan Holger Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Holger Hansens forfatterskab er et af de mest
besynderlige i dansk litteratur. Med debuten ZYGOTOS bragede han i 1963 igennem til stor opmærksomhed

og flotte anmeldelser. Johan Borgen skrev blandet andet: "Det er på sin plads at fastslå, at disse rent
"litterære" indslag alle som et vidner om, at vi har for os en digter af format, af geni," og romanen blev senere
præmieret af Statens Kunstfond med 10.000 kr. hvilket aldrig før var sket for et debutværk. I 1964 fulgte

novellesamlingen GALSKAB og i 1965 essaysamlingen ANSTÆNDIGVIS - MÅ DET SIGES, men synkront
med den fremstormende forfatterkarriere flirtede Holger Hansen vedvarende med det kriminelle liv, hvorfor
han efterhånden blev en persona non grata i det litterære miljø. I en dekade, der til dels blev tilbragt i de

danske fængsler, lå forfatterskabet stille.Og så pludselig kom novellesamlingen STATAN (1976), efterfulgt af
romanen DE SANSELØSE  (1979). Særligt i Norge fik udgivelserne opmærksomhed. Dagbladet skrev om
STATAN: "Holger Hansens revolusjonerende forfatterskap er så fornyende, at han kan tenkes å bli for den
unge generasjon noe i likhet med det James Joyce ble for dem som nå er gamle." DE SANSELØSE udkom

endda i oversættelse i Norge i 1981. Herefter gled forfatterskabet igen ud i det obskure og det lykkedes aldrig
mere Holger Hansen at få udgivet noget. I 2010 døde han, 78 år gammel og i glemsel. Kun Kristeligt Dagblad

bragte en kort nekrolog med et rids af forfatterskabet.
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