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Om at have mod til at leve Knud Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Knud Hansens skriftlige arbejder
omfatter omkring tusind indlæg i form af foredrag, artikler og anmeldelser i den aktuelle danske debat om
højskole, kirke og politik. Han er kendt for sine bøger om Dostojevskij, van Gogh, Jesus og Kierkegaard.

Knud Hansen skrev og talte folkeligt, jævnt og med fynsk lune.
Med dette udvalg af Knud Hansens arbejder håber forlaget at imødekomme et udtrykt ønske om et genhør og

gensyn med den vise og kloge Knud Hansen.

Ebbe Kløvedal Reich skriver i sit forord om den kendte Askov-forstander:
»Han begyndte på det fynske bondeland i provisorietiden (født 1898), og han sluttede i det elektroniske EU-

Danmark. I ham hænger det tyvende århundrede sammen. Fra tredivernes ånds-og kulturkamp over
besættelsen og retsopgøret til terrorbalancen, industrialismens kulmination og den begyndende, globale

postindustrialisme gav han sit besyv med, som kristen teolog, som kulturdebattør og som politisk engageret
medborger.

Rampelyset huede ham ikke. Men uden for det var han måske den lærer, der -ikke mindst gennem det Askov
han fremdyrkede - har betydet mest for den folkelige dannelse i Danmark efter verdenskrigene.«

- Ebbe Kløvedal Reich, i sit forord.
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