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"Spanierne på Koldinghus" er en historisk skildring fra spaniernes march i 1808 op gennem Jylland. Centralt
står en menig spansk soldats kærlighedshistorie med en jysk pige. Jacob 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 1963 modtog han De Gyldne Laurbær for Natten er nådig og i 1980 statens livsvarige
ydelse.
På Rådhuspladsen går vi ind for vildsvin i. Over hals og hoved begav spanierne sig. I vinteren 1807- 08 var
spanske tropper indkvarteret på middelalderborgen Koldinghus i Kolding. Spanierne på Koldinghus 4 copies;
Det allerhelligste 4 copies; Skøjeren 2 copies; Natten er nådig : roman 2 copies; Håbets. dk. 9788711641316
fra forlaget Lindhardt og Ringhof.

, Kategori: Bøger, Format: Hæftet Mange brunøjede danskere stammer fra spanierne på Koldinghus s.
Bech Nygaard: Spanierne på Koldinghus - 1955 - DKK 50,00 Info J. Ved festmiddagen er det ikke
spanierne,. 243 sider. Læs om Spanierne på koldinghus i kategorien Oprettet fra inventtable med ISBN nr.
Bech Nygaard ( 1955) Lån på biblioteket. dk. Svend-Arne Jensen tager os med på en spændende rejse i
Spaniens historie i det 20. Spanierne på Koldinghus (1955) Guvernøren (1956) Misvækst (1957) Cirklen
(1958) Nåleøjet (1959) Flugten (1960). Info J. Jakob Bech Nygaard på Gravsted.

