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Løgstrup, Heidegger og nazismen Hans Hauge Hent PDF Forlaget skriver: Den tyske filosof Martin
Heideggers forhold til nazisme og antisemitisme diskuteres intenst i disse år. Efter offentliggørelsen af hans
Schwarze Hefte med private optegnelser opfattes han som nazist, antisemit og racist, og hele hans filosofi
hævdes at være inficeret af nazismen. Hvis det er tilfældet, er de mange tænkere, der bygger på Heidegger,
også under anklage. En af dem er den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup, der i årene 1930-35 studerede
filosofi i Tyskland og læste hos bl.a. Heidegger. Han skrev imidlertid intet om de år og bemærkelsesværdigt
lidt om Heideggers forhold til nazismen. Hvorfor? Tilsyneladende fordi han ligesom Heideggers øvrige elever

mente, at det var uden betydning. At man sagtens kan være vor tids største filosof og nazist. I denne bog
fortæller Hans Hauge historien om Løgstrup, Heidegger og nazismen. Han argumenterer for, at Heidegger

næsten ikke var nazist, og at anklagerne mod ham handler om noget helt andet.
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