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26 figurer i et landskab Bo Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver: De 26 figurer på Poul Anker Bechs
altertavle i Gudumholm Kirke fortæller om sig selv og deres syn på folkekirken, kristendommen og den
altertavle, de er en del af. Poul Anker Bech er selv to af skikkelserne i det nordjyske landskab, som er den
lokale kridtbakke, men de øvrige figurer er alle helt fiktive, selv om de fortæller om sig selv som personer,

der har tilknytning til sognet.

Forfatteren Bo Rasmussen, der er teolog og filosof, har tidligere bl.a. skrevet Kolonihavefilosofi – jordiske og
kosmiske banaliteter i hverdagslivet (2007). På Forlaget Ådalen er udkommet: Hjemstavn og

verdensborgerskab – tanker om at være i verden med både rødder og vinger (2012) og Længe leve
folkekirken folkets kirke (2013). Det sidste skrift har den altertavle på omslaget, som i denne bog er blevet til

fortællende figurer i et landskab.
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