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Jakob Knudsen mellem Luther og Grundtvig Knud Nyboe Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver: I 2017 er
det hundrede år siden forfatteren og salmedigteren Jakob Knudsen døde.  Samme år som han var indstillet til
Nobels litteraturpris. Næsten alle kender hans morgensalme "Se, nu stiger solen af havets skød", som er en af

de mest sungne salmer i Den Danske Salmebog.
Jakob Knudsens tanker om natur og menneske - og om natur og kristendom - er spændende og værd at

beskæftige sig med i en tid, hvor vi på så mange måder oplever det modernes sammenbrud.
Jakob Knudsens tænkning er original og kompromisløs og forbinder klart grundtvigsk og luthersk

kristendom. Afdøde professor K.E. Løgstrup betragtede Jakob Knudsen som "en af de betydeligste teologer,
vi har haft i Danmark".

Bogens hovedafsnit Gud og menneske i Jakob Knudsens tænkning rummer klare og perspektiverende
analyser af centrale temaer i forfatterskabet. Bogens sidste del giver eksempler på, hvordan Jakob Knudsens

tænkning i dag viser sig overraskende aktuel og vedkommende.
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