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Fra mine unge bevægelser F. P. Jac Hent PDF Forlaget skriver: F. P. Jac døde 25. december 2008. Han
efterlod sig forskellige manuskripter, hvoraf nogle allerede er udgivet. Med denne bog afrundes hans

prosaforfatterskab, idet den rummer (næsten) alle efterladte prosatekster samt alle de prosatekster, redaktøren
har kunnet opspore, som ikke har været trykt i en af F. P. Jacs egne bøger - dvs. tekster fra aviser, tidsskrifter

og antologier.

F. P. Jacs forfatterskab hører til de vigtigste i det 20. århundredes danske litteratur. Hans prosa er - som hans
poesi - kendetegnet ved hans formidabelt nyskabende sprog, og også tematisk er der overensstemmelser.
Bogen indeholder tekster af vidt forskellig karakter. Der er noveller - oftest af erotisk karakter - der er

erindringsessays fra barndommen og fra den første tid som forfatter. Der er overvejelser om poesi, tekster om
malerkunst og enkelte kunstnere. Men først og fremmest er bogen en besyngelse af livet i alle dets facetter.

Med denne bogs udgivelse er det muligt at se F. P. Jacs forfatterskab i sin helhed. Bogen afslutter udgivelsen
af hans efterladte skrifter. I 2010 udkom et tilsvarende bind med alle F. P. Jacs efterladte og ikke bogførte

digte med titlen Man tror man samler sig til hele livet. Begge bind er redigeret af Asger Schnack.
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