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En dansk præst: Studier over Peter Rørdam Morten Pontoppidan Hent PDF Dette er fortællingen om noget så
ordinært som et ganske almindeligt menneskes liv og levned. Det er historien om Peter Rørdam, uddannet

teolog i 1829, sognepræst fra 1841, gift i 1850, feltpræst i 1864 og død i 1883. Det er ikke heroiske gerninger
og heltemod, som Pontoppidan søger at fremmale, men i stedet et menneske, hvis væsen alligevel gjorde

indtryk, og hvis historie derfor fortjener at blive fortalt.

Morten Pontoppidan, (1851-1931,) var dansk forfatter, præst og højskolemand og desuden en ivrig formidler
af kristendommen. En formidling, der altid stod i relation til den på daværende tid givne politiske og
kirkepolitiske kontekst. Oprindelig var han grundtvigianer, men med sin kulturåbenhed og sit syn på
personlig og kirkelig frihed gjorde han op med denne fløj og fattede i stedet stor sympati for den

frembrydende liberalteologi. Morten Pontoppidan var bror til forfatteren og nobelpristageren i litteratur
Henrik Pontoppidan.
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