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AFTRYK - af et forfatterliv Jacob Clausen Hent PDF AFTRYK fortsætter, hvor Jacob Clausens
selvbiografiske roman SPOR (2013) stopper, nemlig lige der, hvor han står på tærsklen til at indlede et liv og
en karriere som forfatter. Som SPOR er AFTRYK en klassisk dannelsesroman om at finde sin vej – sit spor, i
livet. Her som forfatter. Det er historien om et ukueligt, modigt, forpligtende og vedholdende engagement –

at kæmpe med ordene - og helt grundlæggende, om at blive den, man er.
AFTRYK følger hovedpersonen fra han er 42 år i 1979 og frem til 2014, hvor han er 77 år.

AFTRYK er et 35 års vue over et forfatterskab, som deler sig mellem noveller og romaner for børn, unge og
voksne – samt skuespil, som ofte, med udgangspunkt i historiske begivenheder, tager tidløse

problemstillinger op.
AFTRYK er sammen med SPOR historien om et menneskes livs og klasserejse fra bondesøn – bonde –

industribonde – lærer - til forfatter. En stor, voldsom og omvæltende indre og ydre rejse, som til sidst drev
Jacob Clausen til at sige farvel til et sikkert job som lærer med månedsløn og pension, til en usikker

tilværelse som forfatter.
AFTRYK er Jacob Clausens beskrivelse af mødet med de mennesker, der kom ind i hans nye liv, og de

romaner og skuespil, han skabte sammen med dem
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