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Venskab og strid Hal Koch Hent PDF Forlaget skriver: »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

 

Forlaget skriver: »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
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