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Løgstrup & Sløk Ole Morsing Hent PDF "Denne bog handler om Johannes Sløk (1916-2001) og K.E.
Løgstrup (1905-1981). Det er min overbevisning, at deres forståelser på alle væsentlige punkter er

modstridende. De har to radikalt forskellige opfattelser af Gud, verden og mennesket. Jeg har derfor valgt at
fremstille deres forståelser i et kampperspektiv, hvor argumenterne stilles skarpt op over for hinanden. I et

kampperspektiv overskrides den hyggelige udveksling af overbevisninger, samtidig med at konflikterne ikke
bliver isoleret til to konkurrerende opfattelser. Hos Sløk og Løgstrup er der tale om et kvalificeret fjendskab,
som forhåbentlig stadig kan bidrage til at diskutere og skærpe forståelsen af Gud, verden og mennesket af i
dag. Det er således ikke en kamp for kampens egen skyld, men skal forstås som et bidrag til den debat og

konflikt, der altid har og formodentlig altid vil udspille sig mellem mennesker."
Uddrag fra indledningen

"Dette fantastisk tvetydige forhold - så produktivt for det teologiske miljø i Århus gennem hele den sidste del
af forrige århundrede og så typisk for de to meget forskellige personer, som var involveret i det - har
idehistorikeren Ole Morsing skrevet en både spændende, engageret og inspirerende lille bog om."

Niels Højlund, Weekendavisen

"Det er en lærd bog med mange tanketråde indvævet, men samtidig er den pletvis fængende og rigtig god til
at formidle et svært stof på en både tilgængelig og problembevidst facon.

Man kunne kalde den en dobbeltbiografi."
*****

Hans Gregersen, Nordjyske Stiftstidende

"K.E. Løgstrup var kollega med Johannes Sløk på Det Teologiske Fakultet på Aarhus Universitet, og om
deres indbyrdes teologiske uenigheder og rivalisering har Ole Morsing skrevet en nem og indførende bog."

Henrik Gade Jensen, Jyllands-Posten

"Det er en både hyggelig og redelig bog, Ole Morsing har skrevet .... behagelig og tankevækkende læsning på
en let nostalgisk måde, fordi den handler om en universitetsverden af i går."

Nils Gunder Hansen, Kristeligt Dagblad

"Den nye bog er skrevet af idehistorikeren Ole Morsing, som tidligere har beskæftiget sig med blandt andre
Nietzsche og Kierkegaard, og kendetegnende for Morsings udgivelser er, at de er velskrevne og aldrig en side

for lange. (...)
Morsings bog udmærker sig ved at afdække og analysere den tidlige konflikt mellem Løgstrup og Sløk. Det

er aldrig rigtig blevet gjort før."
Lars Sandbeck, Politiken

"Den årtier lange konflikt udfoldes underholdende og loyalt af Morsing. Han gengiver grundigt udvekslinger
af offentlige perfiditeter, private refleksioner og skjulte filosofiske henvisninger til den anden. Det er både
sjovt som mødet mellem to store tilbedte mænd på Aarhus Universitet og som strid mellem to intellektuelle
tendenser: Sløks eksistentialisme og Løgstrups forsøg på at oversættes Jesu forkyndelse til en moderne etik.
Den ene beskylder den anden for at være ortodoks anti-metafysiker, og den anden svarer med anklager for at
bedrive absolut metafysik. Man kan også sige, at det er to af det 2o. århundredes fromhedsbølger, der mødes:
Den ridderlige dyrkelse af modet til at hævde, at alt er absurd, og den varme, teologiske besyngelse af den
oprindelige tillid mellem mennesker og livets egne anvisninger. Det fine ved Morsings bog er, at han ikke
holder de to tænkere ud i strakt arm, men løfter dem begge uden at omklamre dem. Og overlader til læseren

selv at fælde dom."
Rune Lykkeberg, Information
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