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Løgstrup (1905-81) er en af de mest betydningsfulde tænkere i Danmark i det 20. århundrede. Han

beskæftigede sig med en mangfoldighed af emner inden for både teologi, filosofi, etik, kultur og samfundsliv.

I en artikel fra 1938/39 skriver Løgstrup om personalismen i Frankrig. I personalismen fandt Løgstrup en
tænkning, der var en modsætning til tidens totalitære ideologier. Inspirationen fra personalismen fik

endvidere Løgstrup til at kritisere kulturlivet i Vesten, der ifølge artiklen er blevet til fritidsbeskæftigelse og
luksus uden evne til at forandre samfundet.

Selvom artiklen er skrevet ind i en anden tid end vores, er den stadig tankevækkende og aktuel med dens
insisteren på ansvar og engagement.

Artiklen genudgives her med forord af Jonas Norgaard Mortensen, direktør for Institut for
Relationspsykologi, og Jan Nilsson, cand.theol., præst ved Den danske Diakonissestiftelse.
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