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Digteren F. P. Jac døde 25. december 2008. Han efterlod sig forskellige manuskripter, hvoraf nogle allerede
er udgivet. Med denne bog afrundes hans lyriske forfatterskab, idet den rummer alle øvrige efterladte digte
samt alle de digte, redaktøren har kunnet opspore, som ikke tidligere har været trykt i en af F. P. Jacs egne

digtsamlinger, dvs. digte fra aviser, tidsskrifter og antologier.  

F. P. Jacs forfatterskab hører til de vigtigste i det 20. århundredes danske litteratur. Kendetegnende er hans
nyskabende sprog, hans intense besyngelse af erotik, livslyst og eksistensen selv - såvel som mere

reportageagtige snapshots fra hverdagens tilskikkelser i form af avisdigte eller private lejlighedsdigte. Han
var ikke nærig med sit talent. Med denne bogs udgivelse er det muligt at se hans lyriske forfatterskab i sin

helhed. Bogen afsluttes med et indeks over samtlige digte, F. P. Jac har skrevet - med oplysning om, i hvilken
digtsamling og på hvilken side digtet er at finde. Planlagt til udgivelse i 2011 er et tilsvarende bind
indeholdende F. P. Jacs efterladte og ikke bogførte prosa med titlen Fra mine unge bevægelser.

Begge bind er redigeret af Asger Schnack. 
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