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SPOR - At blive den, man er Jacob Clausen Hent PDF SPOR er en klassisk dannelsesroman om at finde sin
vej – sit spor, i livet. Det er historien om jorden og familien - skæbnen, forpligtigelsen, identiteten – om at
blive den, man er. SPOR følger hovedpersonen fra han er 4 år i 1941 til han begynder at træde i karakter som

forfatter i 1979.
SPOR er et 38 års vue over det danske landbrug og samfund og de forandringer, der fandt sted mellem 1941-
1979, eksemplificeret og symboliseret ved hovedpersonens livsrejse og klasserejse fra bondesøn – bonde –
industribonde – lærer - til forfatter. En stor, voldsom og omvæltende indre og ydre rejse, som samtidig var

karakteristisk for mange i de årgange, som blev født mellem 1937 og begyndelsen af 1950-erne.
SPOR beretter om forholdet mellem bonden og hans søn, der til sidst vælger en anden tilværelse. SPOR er

forfatteren Jacob Clausens selvbiografiske roman om at finde sin vej i livet.
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