
K. E. Løgstrup – Religions-filosofisk 
geni, økonomisk-politisk naivist

af Solveig og Erik Bøye
Ole  Jensen  skriver  i  sin  bog  Historien  om K.E.  Løgstrup,  at  man  kan  vælge  fra  i
Løgstrup efter niveau. Man kan vælge fra ved hans filosofi eller ved hans teologi eller
ved hans etik eller ved hans kristendom. Ole Jensen tager det hele med: "Jeg går planken
ud med Løgstrup".

Løgstrups  filosofi  og  teologi  har  optaget  os  lige  siden  første  udgave  af  Den  etiske
Fordring, og Solveig fulgte hans forelæsninger på Århus Universitet og var med til hans
hyggelige 70-årsfødselsdag i hans og Rosemaries hyggelige, TV-frie hjem på Mols. Vi
kan følge Løgstrup et meget langt stykke; men vi vælger fra ved hans etiske analyser af
samfundsindretningen, dvs. ved hans samfunds-etik eller material-etik, som han kalder
det. Det er egentlig også et mærkeligt udtryk Ole Jensen anvender, for går man planken
ud, ender man jo med at falde i vandet!

C H U R C H I L L ,  E I N S T E I N  O G  L Ø G S T R U P

Den amerikanske nobelpristager i økonomi, Paul A. Samuelson, skriver i sit systemværk
Economics, at det gælder for flere store personligheder, at de aldrig erhvervede sig en
klar forståelse af grundlæggende økonomiske principper.  Som eksempler nævner han
Winston Churchill og Albert Einstein: "Gennem hele sit liv var Churchill 'a babe in the
woods',  når  det  drejede  sig  om  økonomi",  og  "Einsteins  værker  afslører  en  så
charmerende naiv forståelse af den økonomiske verden, at det ville få et skolebarn til at
skamme sig". Vi påviser i vores bog fra 2011: K. E. Løgstrup – Religions-filosofisk geni,
økonomisk-politisk naivist, at Løgstrup i nævnte henseende kan sidestilles med Einstein
og Churchill.

I sin anmeldelse i JyllandsPosten skrev Henrik Gade Jensen om bogen, at "den er tilmed
skrevet meget pædagogisk, så alle kan følge med." Bogen er nu sat på udsalg og kan
købes/bestilles i enhver boghandel for 60 kr.

D E  S U V E R Æ N E  L I V S Y T R I N G E R

Løgstrups originale bidrag til filosofien er hans beskrivelse – for ikke at sige opdagelse –
af  de  suveræne  livsytringer,  nærmere  bestemt  tillid,  talens  åbenhed,  barmhjertighed,
tilgivelse,  hjælpsomhed,  troskab,  kærlighed,  hæderlighed,  medfølelse,  håb  og
indignation. De suveræne livsytringer hører i elementær forstand menneskelivet til. Vi



møder fx normalt hinanden med en naturlig tillid. Vi tror ikke på forhånd, at den anden
lyver. På forhånd tror vi hinandens ord. Først når vi har grebet den anden i en løgn,
begynder tilliden at smuldre og forvandles til mistillid.

Løgstrups tilværelses-tydning tager udgangspunkt i et af de mest elementære (og derfor
ofte oversete) fænomener,  som hører vor tilværelse til,  nemlig at  det  ene menneskes
tilværelse og handlinger påvirker andre menneskers tilværelse. Påvirkningen kan række
fra meget lidt til forfærdende meget. Det kan være et gnavent ord fra en ekspedient eller
en skubben ved busstoppestedet, og det kan være en påvirkning, der er afgørende for, om
et andet menneskes liv lykkes eller ej. "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at
gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd".

Ud af dette grundfænomen – dette "er" – udspringer der ifølge Løgstrup et "bør", dvs. en
fordring om at tage vare på den anden. Men fordringen om at tage vare på næsten er ikke
nødvendigvis ensbetydende med at efterkomme det andet menneskes ønske. Der er tale
om en fordring om kærlighed – og ikke om eftergivenhed. "Fordringen kan være én
eneste udfordring til mig om at gå imod, hvad det andet menneske forventer og ønsker,
fordi alene det er det tjent med. Udfordringen går altså ud fra, at jeg bedre end den anden
selv ved, hvad der er til bedste for ham" (Den etiske Fordring s. 31). Men overgrebet
ligger på lur. Livsforståelsen kan stivne til en ideologi eller til en færdigsyet mening om,
hvad der er til alle menneskers bedste.

M O R A L E N S  F O R A N K R I N G

Etik er læren om den rette handlemåde, den teoretiske begrundelse for moralen. Men
moralske normer ændrer sig over tiden. Hvad der tidligere var strafbart og blev kaldt
fosterdrab, senere fosterfordrivelse,  kaldes nu for  fri  abort.  De moralske normer kan
imidlertid ikke flyde frit omkring. De er forankret et sted, og etikken beskæftiger sig
med  denne  forankring.  Jeremy  Bentham  forankrede  moralen  i  nytten  (utilis).
Utilitaristernes etik er en formåls-etik. Immanuel Kant forankrede moralen i den gode
vilje. Kants etik er en pligt-etik. Løgstrups unikke bidrag til etikken er, at han forankrer
moralen i  de suveræne livsytringer.  Det er dem, der skaber etikken.  De kommer fra
universet  og  lægger  en  religiøs  tydning  nær.  De  spontane  livsytringer  udgør  det
fundament, som vor tilværelse bygger på.

S A M F U N D S - E T I K / M A T E R I A L - E T I K

Den politiske idé  er  en del  af  etikken,  og Løgstrup udvikler  sin  samfunds-etik  eller
material-etik i Norm og spontaneitet og i senere bøger og artikler. Debatten startede dog
allerede i 1969, hvor Løgstrup i tre numre af Vindrosen har en interessant diskussion af
politisk kontra økonomisk magt med økonomiprofessor Gunnar Thorlund Jepsen og en
lang række af datidens fremtrædende politikere dækkende hele spektret fra daværende



udenrigsminister  Poul  Hartling  over  Jens  Otto  Krag  til  Erik  Sigsgaard  fra
venstresocialisterne.

Material-etik er etiske betragtninger over politiske og økonomiske forhold. Løgstrup har
imidlertid  også  en  noget  udvandet  definition:  "Material-etik  er  en  lægmands
betragtninger over eksperters betragtninger for lægmænd" (Norm og spontaneitet s. 122).
Hvis etikeren med vægt vil lade sin røst høre i den økonomisk-politiske debat, må han
imidlertid  have  det  teoretiske  grundlag  i  orden,  dvs.  have  studeret  en  grundbog  i
nationaløkonomi, fx Samuelsons forannævnte  Economics, som var standardværket for
nye økonomistuderende, da Løgstrup skrev sine bøger. Løgstrup refererer imidlertid intet
sted til et  sådant systemværk, og han røber utilstrækkeligt kendskab til fundamentale
økonomiske love og til nationaløkonomiens kategoriseringer. Han sammenblander for
eksempel de forskellige markedsformer og kalder monopol for konkurrence.

Nationaløkonomiens  "fader",  Adam  Smith,  var  ligesom  Løgstrup  professor  i
moralfilosofi. Men Løgstrup nævner ham ikke med ét ord i sine bøger. Det er ellers ikke,
fordi  Løgstrup – som økonomisk lægmand – springer  over,  hvor  gærdet  er  lavest.  I
Norm og  spontaneitet refererer  og  citerer  han  ud  over  fra  en  række  tidsskrifter  og
aviskronikker fra ikke mindre end 20 forskellige bøger, bl.a fra Oskar Langes  On the
Economic  Theory  of  Socialism,  som  bestemt  ikke  er  for  lægmænd,  samt  fra
Keynes' Essays  in  Persuation.  Det  var  Keynes,  der  "opfandt"  finanspolitikken,  og
Løgstrup tager Keynes til indtægt for sin kritiske holdning til den mentalitet, der driver
det  markedsdirigerede  samfund.  Fra  Essays  in  Persuation citeres  i  Løgstrups
oversættelse: "Lysten til penge … er en afskyelig sygelighed, en af de halvkriminelle,
halvpatologiske  tilbøjeligheder,  som  det  må  blive  psykiaterens  sag  at  helbrede
mennesker for".

Men  Keynes  anbefaler kapitalismen  og  markedsøkonomien  –  fordi  alternativerne  er
værre.  Ved  at  vise,  hvordan  den  skavank  ved  markedsøkonomien,  der  består  i
arbejdsløshed, kunne repareres ved hjælp af finanspolitik, har Keynes en stor del af æren
for at systemet overlevede krisen i 1930’erne. Finanspolitik kan være ekspansiv eller
kontraktiv. Løgstrup kender tilsyneladende kun den ekspansive. Fra Vindrose-debatten
citeres:

Vort økonomiske system forlanger regulering af den samlede efterspørgsel. Regulering
af den samlede efterspørgsel forlanger store offentlige udgifter. Store offentlige udgifter
forlanger høje militærudgifter. Høje militærudgifter forlanger en hård udenrigspolitik. …
det økonomiske liv forlanger en militær teknik og dertil svarende udenrigspolitik, der
bringer menneskeheden til afgrundens rand. (Vindrosen 1969/3 s. 11)

Man fristes til at genbruge Samuelsons bemærkninger om Einstein, hvis værker afslører
en så charmerende naiv forståelse af den økonomiske verden, at det ville få et skolebarn
til at skamme sig.



F R I H E D  E L L E R  L I G H E D

Løgstrups  politiske  grundsyn  står  at  læse  i  Den  etiske  Fordring (s.  107):  "Den
økonomiske udligning (er) det vigtigste af alle politiske problemer". Han foreslår – eller
leger med tanken om – at lade staten gribe så voldsomt ind i indkomstdannelsen, at alle
som udgangsposition  skulle  have  samme  indkomst.  Som Thorlund  Jepsen  anfører  i
debatten: Vel er vi alle lige for Vorherre; men vi er ikke lige meget værd for andre. En
økonomi, hvor den vigtigste ydelse – den menneskelige indsats – er sat totalt uden for de
økonomiske spilleregler, kan ikke fungere uden tvang og rationering.

I  sin  debatbog  Fra  socialstat  til  minimalstat (s.  7)  lægger  Anders  Fogh  Rasmussen
vægten et andet sted: "Frihed er … et gode, som er løftet op over alle andre værdier. …
liberalismens væsentligste begrundelse er af etisk karakter. Frihed er et etisk krav"!

Frihed og lighed kolliderer imidlertid. Man kan ikke samtidig have fuld lighed og fuld
frihed. Der må en afvejning til, og Løgstrup lægger ved denne afvejning meget lidt vægt
på frihed.

O V E R G R E B  I  F O R D R I N G E N S  N A V N

Som det fremgår, er Løgstrup meget kritisk over for markedsøkonomien, og han noterer i
1972  i  god  overensstemmelse  med  tidsånden  dengang,  at  vi  bevæger  os  fra
markedsøkonomi til planøkonomi. Han er så kritisk over for det liberalistiske systems
økonomiske  mekanismer,  at  han  kalder  den  politik,  der  i  Rusland  i  begyndelsen  af
1920’erne satte systemet ud af funktion, og dermed bevirkede sultedøden for millioner,
for  moralsk:  "Så  farligt  er  det  at  være  moralsk".  Hungersnøden  skyldtes,  at
kommunisterne konfiskerede de fødemidler hos bønderne, som de ikke mente, at disse
selv havde brug for. I lighedens navn gennemtvang man altså en indkomstfordeling, der
ligner  Løgstrups oven for  nævnte forslag med som udgangsposition at  give alle  den
samme indkomst. I det radioforedrag af Jørgen S. Dich, som Løgstrup refererer fra, siger
Dich,  at  dette  jo  svarer  til  at  indføre en marginalskat  på 100%. For at  bruge et  ord
fra Fra  socialstat  til  minimalstat:  Der  bliver  herefter  ikke  megen  trækkraft tilbage i
økonomien.

Den russiske hungersnød i 1920’erne er et eklatant eksempel på overgreb i fordringens
navn.  Som  det  fremgår,  nævner  Løgstrup  selv  katastrofen.  Men  det  er  bøndernes
egoistiske moral han klandrer: "Man tog udsigten til profit fra bønderne". Han klandrer
ikke de kommunistiske ledere, der i fordringens og moralens og lighedens navn indførte
en marginalskat på 100%, hvorved frugten af bøndernes arbejde blev konfiskeret, og
økonomiens trækkraft  voldsomt decimeret.  Dich mente,  at  hungersnøden i  Rusland i
1920’erne var den største katastrofe,  nogen regering indtil  da havde påført  sit  land i
fredstid. Rekorden er senere slået af Mao ved oprettelsen af folkekommunerne under det
såkaldt 'store spring fremad' (1958-60), mens 'Den store proletariske kulturrevolution’



fra  1966  "kun"  kostede  400.000  mennesker  livet.  Vi  har  ikke  kunnet  finde  noget
skriftligt  fra  Løgstrups  hånd,  om de  fra  den  danske  venstrefløj  så  vidt  berømmede
kinesiske eksperimenter. Det kunne ellers være interessant at se Løgstrups kommentarer
til disse eksempler på overgreb i fordringens navn. Måske andre Løgstrup-kendere kan
bidrage her?!

F R O M H E D S B Ø L G E R

Da Løgstrup gik af som professor som 70-årig i  1975 berettede han om sit  livs "tre
fromhedsbølger".  Hans Hauge optæller det  i  sin nyeste bog  Den ukendte Løgstrup(s.
136) til seks:

Den pietistiske vækkelseskristendom
Eksistentialismen
Nationalsocialismen
(Universitets)marxismen under studenteroprøret i 1968
Socialismen
"Økologien, eller hvad vi nu skal kalde det"

Ole Jensen skrev en bog om den sidste  bølge:  I  vækstens vold.  Økologi  og religion
(1976).  Inden  for  samfundsvidenskaberne  kaldes  bølgen  for  den  neo-malthusianske
bølge.  Se  nationaløkonomi-professor  Mogens  Boserup:  Vor  voksende  verden  –  om
dommedagsfrygt, energivækst og befolkning (1974).

Thomas  Robert  Malthus  var  præst,  historiker  og  økonom.  Han  fremkom  med  sin
pessimistiske befolkningsteori i 1798: Folketallet vil tendere imod at stige eksponentielt
– 1, 2, 4, 8, 16 … – på grund af "the passion between the sexes", mens produktionen kun
vil stige lineært – 1, 2, 3, 4, 5 … – Resultat: Menneskene vil ende med at skulle leve på
eksistensminimum; og hungersnød, sygdomme og krige vil holde folketallet nede.

Den neo-malthusianske bølge startede i 1972 med bogen  Grænser for vækst/Limits to
Growth, der på forsiden har et billede af jordkloden, som et halvspist æble. Bogen vakte
stor opsigt med sine computer-fremskrivninger, som forudsiger en global katastrofe i
begyndelsen eller midten af dette århundrede, hvis ikke den økonomiske vækst bringes
til  ophør.  Grænser  for  vækst sammenfletter  befolkningsvækst,  forurening  og
resurseudtømning i én samlet apokalypse. Som Mogens Boserup skrev: "Det er Malthus
med elektronisk udstyr".

Løgstrup og Ole Jensen red med på den neo-malthusianske bølge. Allerede i  Norm og
spontaneitet (s.  224)  taler  Løgstrup  om "den  katastrofe,  som … hver  dag  fører  os
nærmere imod".– Fra  System og symbol (s. 36) citeres: "Kloden har ikke fysik til, at
udviklingslandene  gennemløber  den  samme  industrialiseringsproces  som
industrilandene. Det er alle kyndige enige om."



Man har ikke gjort  Løgstrup en tjeneste  ved at  hale  disse bemærkninger op af hans
skrivebordsskuffe (System og symbol er udgivet posthumt i 1982). Der kom en strøm af
modskrifter mod dommedagsprofeterne, og Grænser for vækst er i dag stort set glemt.

Løgstrup  beskæftiger  sig  i  Norm  og  spontaneitet og  i  System  og  symbol med
befolkningseksplosionen. Men i stedet for at ty til demografer for at få problemet belyst,
baserer han sig på et "tilfældigt" causeri fra 1963 af O. Kofoed Hansen og C.F. Wandel
om  den  teknisk-videnskabelige  ekspansions  fænomenologi.  Det  er  Løgstrups  skæve
material-etiske  indgangsvinkel:  "En  lægmands  betragtninger  over  eksperters
betragtninger for lægmænd", der her gør hans betragtninger mildt sagt irrelevante. Idet
han henviser til Wandel og Kofoed Hansen, anfører Løgstrup (Norm og spontaneitet s.
252), at der højst kan leve 50 gange så mange mennesker på Jorden, som der gjorde i
1960, dvs. 150 mia. I Grænser for vækst og i fortsættelsen Hinsides Grænser for vækst
starter hungersnøden og krigene om de knappe resurser før tallet når 10 mia.

Befolkningseksplosionen er stadig et stort problem i mange u-lande, især muslimske.
Men  fertiliteten  er  globalt  set  stærkt  nedadgående,  så  gassen  er  ved  at  gå  af
eksplosionen. I Kina har fertiliteten siden 1984 ligget under reproduktionsniveauet og i
Indien nærmer man sig det. Et par opslag i  Demographic Yearbook og Løgstrup ville
have  opdaget,  hvorfor  demografer  er  begyndt  at  tale  om befolknings-implosion.  FN
regner  i  sine  befolkningsprognoser  med,  at  det  globale  folketal  efter  år  2200  vil
stabilisere sig omkring 10 mia.

Solveig Bøye er pastor emeritus. Erik Bøye er tidligere lektor på Handelshøjskolen i
Århus og Syddansk Universitet
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