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Clownen Jac Hjalmar Bergman Hent PDF Clownen Jac är en roman från 1930 av Hjalmar Bergman. Detta är
Bergmans avskedsroman, i vilken han kan sägas beskriva den mänskliga verkligheten bakom sin konst, och
villkoren för konstnären i den moderna världen överhuvudtaget. Clownen Jac utgör också en satir över den
amerikanska nöjesindustrin, som Bergman tidigare lärt känna under en kortare sejour som manusförfattare i
Hollywood. Clownen Jac, huvudpersonen, heter egentligen Nathan Borck och förekommer i romanen Farmor
och vår Herre (1921) såsom en udda medlem av familjen. Jac känner motvilja att uppträda men pressas och
manipuleras ständigt av Tracbacsyndikatet som är ekonomiskt beroende av hans framgångsrika turnéer. Jac
upplever en skräck inför livet och förmår med stor effekt gestalta fasa i manegen, under publikens jubel och

utan att de förstår att hans skräck är äkta.

Hjalmar Bergman är en av Sveriges mest kända författare. Han slog igenom med verket Markurells i
Wadköping från 1919.
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