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KUNST – KÆRLIGHED – KIRKE 

K.E. LØGSTRUP SOM ESSAYIST

TVÆRFAGLIGT SEMINAR 

FREDAG DEN 22. APRIL 2022 KL. 10.00-16.00

AARHUS UNIVERSITET, 

NDR. RINGGADE 1, 

AULAEN (BYGN. 1412-129B) 

o  Seminaret, der er gratis, er åbent for 

alle interesserede og kræver ingen forhånds

tilmelding. Det er tilrettelagt i et samarbejde 

mellem K.E. Løgstrup Forskningscenteret 

ved Teologi (Aarhus Universitet), Afdeling 

for Filosofi og Idéhistorie (Aarhus Univer

sitet) og Forlaget Klim. 

o Den nye udgivelse samt en række øvrige 

bøger i Løgstrup Biblioteket kan ved seminaret 

erhverves til favørpris.



oooooooo 

o I anledning af Forlaget Klims 

gen udgivelse af K.E. Løgstrups Kunst 

og etik med efterskrift ved David Bugge 

indbydes alle interesserede til et tvær

fagligt heldagsseminar, hvor en række 

forskere vil drøfte og aktualisere nogle 

af de emner, Løgstrup tager livtag med 

i bogen.

oo F o r m i d d a goo

10.00: ”Usikkerhed og magtvilje 

– Løgstrups hudfletning af 

kirkelig ekspansionstrang og demagogi”

Velkomst ved lektor David Bugge 

(Teologi, AU)

10.30: ”Striden om et vindue. 

Løgstrup og ’sergentteologien’”

Ved ph.d.stipendiat Michael Brorson (Teologi, AU)

11.15: Kaffepause

11.45: ”Oppstandens etikk 

– og dens metafysiske grunnlag”

Ved professor Svein Aage Christoffersen 

(Teologi, Universitetet i Oslo)

12.30: Frokostpause

oo E f t e r m i d d a goo

13.30: ”Kærligheden er en chance, ikke en evne”

Ved ph.d.stipendiat Anna Bank Jeppesen 

(Teologi, AU)

14.15: Kaffepause

14.45: ”Kunst og etik og Hverkeneller: 

Om Løgstrup og Villy Sørensen 

i begyndelsen af 1960’erne”

Ved editionsfilolog Steen Tullberg 

(Center for Grundtvigforskning, AU) 

15.30: ”Fri os fra friheden! 

– formens nødvendighed og dens digteriske 

mysterium hos Løgstrup og Inger Christensen”

Afslutning ved undervisningsadjunkt 

Peter Aaboe Sørensen (Idéhistorie, AU)
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