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Det uomtvistelige K.E. Løgstrup Hent PDF ’Det uomtvistelige’ er samlebetegnelsen for den omfattende
samtale, som teologen og radiomedarbejderen Helmut Friis i foråret 1979 førte med K.E. Løgstrup, og som

udmøntede sig i fem radiosamtaler, der blev sendt i juni måned og frem. Samtalerne fik dengang stor
opmærksomhed, og de kan ses som Løgstrups egen introduktion i et let forståeligt sprog til nogle af

grundtankerme i hans filosofi.

”Man er tilbøjelig til at mene, at religion har med særoplevelser at gøre, af den ene eller anden art, mystiske
eller ekstatiske. Men jeg mener, at religion er en tydning af elementære og omfattende fænomener i vor

tilværelse, for den sags skyld kan man også sige en tydning af trivielle fænomener. Religion er en tydning af
det der er så selvfølgeligt, at det ofte befinder sig under bevidsthedstærskelen. Som jeg var inde på, skjulte er

de fordi de overses, til gunst for det som vi er optaget af, skal foretage os og have udrettet. Dog overses
fænomenerne kun indtil de svigtes. Vor svigten pløjer dem op i bevidstheden.”
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