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Venskab og strid Hal Koch Hent PDF Denne bog er en revideret og udvidet udgave af 'Kære Hal, kære Koste',
brevvekslingen mellem K.E. Løgstrup og Hal Koch om samarbejdspolitikken under Anden Verdenskrig. Med

efterskrift af Ove Korsgaard.

“Det synes efterhaanden at blive min Skæbne altid at skulle staa i dine Øjne som den betænksomme, stærkt
luskede og lidet retlinede. Det er der næppe noget at gøre ved. Sagen er ikke saa klar, som du vil gøre den til.

Kun eet staar fast, at vi maa finde den Situation, hvor Nej kan siges.”
Hal Koch, 3-12-1941

“Men der er en Ting, jeg her ikke forstaar. Du skriver, at vi maa finde den Situation, hvor Nej kan siges. Den
kan man ikke “finde” – du har hengivet dig til dine Beregninger og du har ladet dine Beregninger opæde dit
Instinkt. Nej. Situationen er der med Kravet, og med hele Instinktets Soleklarhed siger man Nej, fordi der
intet Valg er, fordi Afgørelsen er det selvfølgeligste der er til – hvis der er Absoluthed i ens Tilværelse. Det

hele er saa ligetil som noget.”
K.E. Løgstrup, 6-12-1941

"Det fantastiske ved denne brevveksling er, at de sådan set begge to har ret, men på vidt forskellige
præmisser. De opretholder på trods af de personlige anklager og polemikker deres venskab, og de udpeger en
konflikt, som skulle blive en del af den danske historie. Diskussionen er ført videre lige siden. Men den er
sjældent udviklet og gennemført så intellektuelt skarpt og lidenskabeligt, som i disse breve. Denne bog er et
mægtigt intellektuelt monument over det ubehagelige møde mellem skammen og skylden som grundlaget for

den danske velfærdssucces."
Rune Lykkeberg, Information

"Udgivelsen i 1992 [af førsteudgaven: 'Kære Hal, kære Koste'] var en sensation, og den lille bog blev hurtigt
udsolgt. ... Og tak og lov for den brevveksling som hilsen fra en svunden tid, da breve virkelig betød noget.
Den kan både fortælle eftertiden om et venskab, der kunne holde til, at to mennesker sagde hinanden deres

ramsaltede mening om hinanden, uden at venskabet blev sat over styr, og det er i sig selv både bevægende og
eftertankevækkende for en senere tid, hvor en uendelig ekspansion i såkaldt kommunikation kun synes

forbundet med stadig større mængder af tom snak. (...)
Endelig kan hver enkelt læser af brevvekslingen også få lejlighed til at stille sig selv det

samvittighedsspørgsmål, hvor han/hun monstro ville have befundet sig for, om han mon holdt med
pragmatikeren og politikeren Hal Koch eller med den rene af hjertet, K.E. Løgstrup. Det spørgsmål mister

aldrig sin aktualitet. Aldrig!"
Niels Højlund, Weekendavisen

"Forlaget Klim har nu genudgivet brevvekslingen, der i en årrække ikke har været til at opdrive.
Den nye bog giver en bredde i forhold til den personlige relation og de to så forskellige sind. Og i et

nyskrevet efterord føjer Ove Korsgaard fornemt den politiske historie sammen med den menneskelige historie
under overskriften Et drama om venskab i tre akter. (...) Det er Danmarkshistorie uden forældelsesfrist."

Nils Gunder Hansen, Kristeligt Dagblad

"Man kan læse konflikten, som Ove Korsgaard gør i efterskriftet, som tre faser i et venskab, fra tilsyneladende
enighed over blodig uenighed til komplementær styrke, men der er også andre muligheder. Man kunne
udlægge striden typologisk - politikeren mod filosoffen. Eller mere personligt: Den indadvendte tænker

Løgstrup vil gerne skære igennem den forvirrede politiske verden, mens den udadvendte Koch manøvrerer
fint i det politiske rum og ikke kan se, hvad alle de principielle og pindehuggende nærlæsninger skal til for.
En tredje måde at læse på er at gå efter de "livslove", Løgstrup argumenterer med. De er nemlig forløbere for

det "før-kulturelle" og "livsytringerne" i hans senere værker.
I forhold til 1993-udgaven er der flere breve med, både fra før og efter krigen, og med Korsgaards efterskrift

har bogen nok fundet sin endelige form i forlaget Klims 'Løgstrupbibliotek'"
Hans Gregersen, Nordjyske

"Derfor er det også glædeligt, at Forlaget Klim har taget det på sig at genudgive en revideret udgave af
brevvekslingen, endda under en ny og mere præcis titel, 'Venskab og strid'.

Værdien af bogen afgøres ikke af, om den ene eller den anden brevskriver havde ret. Det kan simpelthen ikke
lade sig gøre at afskrive eller hylde blot den ene part i sagen. Kvaliteten består i, at der her med vægt og

integritet fremhæves synspunkter, som er indlæg i den aldrig afsluttede debat om, hvad et demokrati gør for at
forsvare sig selv, når det angribes af ikke-demokratiske kræfter. "

Jes Fabricius Møller, Politiken

"Hal Koch og K. E. Løgstrups genudgivne brevveksling fra besættelsestiden er et uomgængeligt indblik i



datidens ideologiske debat. (...)
Værdien af bogen afgøres ikke af, om den ene eller den anden havde ret. Det er en misforståelse at tro, at der
er tale om en konkurrence, hvor man skal finde en vinder i debatten. Man kan sige, at de begge på afgørende
punkter havde uret, men at det ikke lader sig gøre at afskrive deres standpunkter som ligegyldige. Og den

vigtigste lære at drage er måske, at venskabet holdt, ikke uden ridser, men det holdt. "
Højskolebladet

 

Denne bog er en revideret og udvidet udgave af 'Kære Hal, kære
Koste', brevvekslingen mellem K.E. Løgstrup og Hal Koch om

samarbejdspolitikken under Anden Verdenskrig. Med efterskrift af
Ove Korsgaard.

“Det synes efterhaanden at blive min Skæbne altid at skulle staa i
dine Øjne som den betænksomme, stærkt luskede og lidet retlinede.
Det er der næppe noget at gøre ved. Sagen er ikke saa klar, som du
vil gøre den til. Kun eet staar fast, at vi maa finde den Situation, hvor

Nej kan siges.”
Hal Koch, 3-12-1941

“Men der er en Ting, jeg her ikke forstaar. Du skriver, at vi maa
finde den Situation, hvor Nej kan siges. Den kan man ikke “finde” –

du har hengivet dig til dine Beregninger og du har ladet dine
Beregninger opæde dit Instinkt. Nej. Situationen er der med Kravet,
og med hele Instinktets Soleklarhed siger man Nej, fordi der intet

Valg er, fordi Afgørelsen er det selvfølgeligste der er til – hvis der er
Absoluthed i ens Tilværelse. Det hele er saa ligetil som noget.”

K.E. Løgstrup, 6-12-1941

"Det fantastiske ved denne brevveksling er, at de sådan set begge to
har ret, men på vidt forskellige præmisser. De opretholder på trods af
de personlige anklager og polemikker deres venskab, og de udpeger

en konflikt, som skulle blive en del af den danske historie.
Diskussionen er ført videre lige siden. Men den er sjældent udviklet
og gennemført så intellektuelt skarpt og lidenskabeligt, som i disse
breve. Denne bog er et mægtigt intellektuelt monument over det

ubehagelige møde mellem skammen og skylden som grundlaget for
den danske velfærdssucces."
Rune Lykkeberg, Information

"Udgivelsen i 1992 [af førsteudgaven: 'Kære Hal, kære Koste'] var
en sensation, og den lille bog blev hurtigt udsolgt. ... Og tak og lov
for den brevveksling som hilsen fra en svunden tid, da breve virkelig
betød noget. Den kan både fortælle eftertiden om et venskab, der
kunne holde til, at to mennesker sagde hinanden deres ramsaltede

mening om hinanden, uden at venskabet blev sat over styr, og det er i
sig selv både bevægende og eftertankevækkende for en senere tid,
hvor en uendelig ekspansion i såkaldt kommunikation kun synes

forbundet med stadig større mængder af tom snak. (...)



Endelig kan hver enkelt læser af brevvekslingen også få lejlighed til
at stille sig selv det samvittighedsspørgsmål, hvor han/hun monstro
ville have befundet sig for, om han mon holdt med pragmatikeren og
politikeren Hal Koch eller med den rene af hjertet, K.E. Løgstrup.

Det spørgsmål mister aldrig sin aktualitet. Aldrig!"
Niels Højlund, Weekendavisen

"Forlaget Klim har nu genudgivet brevvekslingen, der i en årrække
ikke har været til at opdrive.

Den nye bog giver en bredde i forhold til den personlige relation og
de to så forskellige sind. Og i et nyskrevet efterord føjer Ove
Korsgaard fornemt den politiske historie sammen med den

menneskelige historie under overskriften Et drama om venskab i tre
akter. (...) Det er Danmarkshistorie uden forældelsesfrist."

Nils Gunder Hansen, Kristeligt Dagblad

"Man kan læse konflikten, som Ove Korsgaard gør i efterskriftet,
som tre faser i et venskab, fra tilsyneladende enighed over blodig

uenighed til komplementær styrke, men der er også andre
muligheder. Man kunne udlægge striden typologisk - politikeren mod
filosoffen. Eller mere personligt: Den indadvendte tænker Løgstrup
vil gerne skære igennem den forvirrede politiske verden, mens den
udadvendte Koch manøvrerer fint i det politiske rum og ikke kan se,
hvad alle de principielle og pindehuggende nærlæsninger skal til for.

En tredje måde at læse på er at gå efter de "livslove", Løgstrup
argumenterer med. De er nemlig forløbere for det "før-kulturelle" og

"livsytringerne" i hans senere værker.
I forhold til 1993-udgaven er der flere breve med, både fra før og

efter krigen, og med Korsgaards efterskrift har bogen nok fundet sin
endelige form i forlaget Klims 'Løgstrupbibliotek'"

Hans Gregersen, Nordjyske

"Derfor er det også glædeligt, at Forlaget Klim har taget det på sig at
genudgive en revideret udgave af brevvekslingen, endda under en ny

og mere præcis titel, 'Venskab og strid'.
Værdien af bogen afgøres ikke af, om den ene eller den anden
brevskriver havde ret. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at

afskrive eller hylde blot den ene part i sagen. Kvaliteten består i, at
der her med vægt og integritet fremhæves synspunkter, som er

indlæg i den aldrig afsluttede debat om, hvad et demokrati gør for at
forsvare sig selv, når det angribes af ikke-demokratiske kræfter. "

Jes Fabricius Møller, Politiken

"Hal Koch og K. E. Løgstrups genudgivne brevveksling fra
besættelsestiden er et uomgængeligt indblik i datidens ideologiske

debat. (...)
Værdien af bogen afgøres ikke af, om den ene eller den anden havde
ret. Det er en misforståelse at tro, at der er tale om en konkurrence,
hvor man skal finde en vinder i debatten. Man kan sige, at de begge



på afgørende punkter havde uret, men at det ikke lader sig gøre at
afskrive deres standpunkter som ligegyldige. Og den vigtigste lære at
drage er måske, at venskabet holdt, ikke uden ridser, men det holdt. "

Højskolebladet
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