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»Der skal ligefrem i samtalerne om menneskets eksistens være saglig
ufordragelighed. Der skal, mellem standpunkterne, være principiel
religionskrig.«

– Johannes Lauridsen
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Til indledning

Til indledning
Studenterkredsens trang til at fejre sig selv svigter aldrig. Det er før
blevet slået fast, formentlig af den grund at det er korrekt. Nu fylder den
gamle grundtvigske studenterforening så 125 år, og det skal naturligvis
fejres, hvis de gamle ord skal være sande. Fejret bliver det også, og denne
bog er kun en del af det. Som så mange gange før bliver der utvivlsomt
også denne gang holdt skåltaler om Kredsens ånd, uddelt hyldester til
det aftryk, den sætter på de unge mennesker, der har deres gang i den,
givet advarsler om det farlige i at fejre jubilæer, for det er ikke altid, at
man overlever dem, samt leveret de evige (og helt rigtige) anklager om,
at Kredsen er et esoterisk foretagende.
Jubilæumsskrifter synes Kredsen også at have en ubændig trang til.
Der er udkommet mindst en lille håndfuld gennem årene, og de er
unikke dokumenter, der beskriver et temmelig sært fænomen i dansk
studenter- og åndsliv: Kredsen. De kigger indad, husker, causerer, fører
interne diskussioner og fortæller anekdoter om Jørgen Bukdahl og Oscar
Geismar, om Johannes Lauridsen og Ejvind Larsen, og om hvem, der
fandt hvem at gifte sig med.
Det er der ikke brug for igen. Ikke fordi vi mener, at der skulle være
mindre gode anekdoter at fortælle fra de seneste 25 år, siden der sidst
udkom sådan et jubilæumsskrift. Det er der utvivlsomt. Dem bliver
der god tid til at fortælle. Vi synes, at det er på tide, at Kredsen retter
blikket den anden vej: udad.
Derfor er denne bog i stedet et forsøg på at lade Studenterkredsen
bidrage til at skrive det 20. århundredes teologihistorie ved at genoptrykke det, vi mener, er de bedste og vigtigste teologiske dokumenter
fra det tidsskrift, Studenterkredsen udgav fra 1933 til 1997, som først
hed Studenterkredsen og senere blot Kredsen. Deri har alle fra Regin
Prenter og Arne Fog Pedersen over Kaj Thaning og K.E. Løgstrup til
Kjeld Holm og Joakim Garff i løbet af Kredsens lange levetid taget deres tids teologiske og intellektuelle kampe i bedste Kreds-ånd, hvilken
vist bedst kan beskrives som “religionskrig” for nu at bruge Johannes
Lauridsens legendariske udtryk. Det har efter vores mening resulteret
i nogle fremragende teologiske artikler, og efter i halvandet år at have
beskæftiget os med dette tidsskrifts arkiver er undertegnede overbeviste
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