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I som ihjelslår sjæle Jacob Bech Nygaard Hent PDF Forlaget skriver: "I som ihjelslår sjæle" er fortællingen
om den omsorgssvigt og forkvaklede opdragelse, der gør præstesønnen Poul uegnet til at møde livets
realiteter. Et sammenrend af tilfældigheder og uformåen introducerer ham i stedet til den kriminelle

underverden.

Jakob Bech Nygaard (1911-1988). Dansk forfatter, der havde de uønskedes situation som grundtema. Gennem
en udpræget socialrealisme giver han et nærmest dokumentarisk billede af de udstødte svage som ofre for
samfundsmajoritetens undertrykkelse. Hans konstante samfundsanklage, der også indbefattede kritik af

Danmarks behandling af Grønland og af den vestlige verdens dominerende holdning til u-landene, afstedkom
langvarige offentlige debatter og en stor læserskare. I 1946 blev han imidlertid ekskluderet af Dansk
Forfatterforening på grund af sit kortvarige medlemskab af DNSAP. Hans forsvar var dog, at hans

tilhørsforhold alene var arbejdsrelateret, og hans sag blev genoptaget ved en æresret. I 1948 kunne han så,
efter mere end tre års tavshed som skribent, renset vende tilbage til offentligheden. 'Guds blinde Øje' er den
mest berømte roman i forfatterskabet, der ud over flere romaner tæller en enkelt novellesamling og en lille
samling børnebøger. I 1964 modtog han De Gyldne Laurbær for 'Natten er nådig' og i 1980 statens livsvarige

ydelse.
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