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skrifter behandler Morten Pontopiddan både store og små tematikker om alt mellem himmel og jord. I en
mere og mere sekulariseret tid, hvor Paradisets have virker som en udvandet metafor, giver Pontoppidan sit

bud på, hvordan man kan finde sit eget paradis – og allerhelst inden for den nærmeste rækkevidde.

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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