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Kierkegaard, kristendom og konsekvens analyserer den konsekvente logiske struktur, der gemmer sig i de
forskelligartede skrifter, læst som en helhed. Selv den system-bekæmpende filosof har naturligvis en form for
system i sin tænkning. Han har nemlig begrebet “paradoks“ – at Gud blev menneske – som det centrale i sin

filosofi. Det medfører nødvendigvis også en logik, som kun kan overskrides af troen.
Bogen behandler, hvad filosoffen tænker om, hvad det vil sige at være et menneske, om eksistens og dens
fremmedgørelse, om øjeblikkets livsfylde og dets gentagelse samt kristendommens budskab om kærlighed.
Ligeledes behandles to forskellige måder at se tilværelsen på: Kierkegaards og Hegels. 2. udgaven har kun

uvæsentlige ændringer.
Birgit Bertung er mag. art. i filosofi, har i 25 år været medlem af Søren Kierkegaard Selskabets bestyrelse og

udgivet 11 bøger om forskellige aspekter af Kierkegaards filosofi.
”Birgit Bertungs udarbejdelse af det ”system”, som ubestrideligt er Kierkegaards, er gjort med klarhed og
konsekvens. I nogle højst originale kapitler om mand og kvinde genoptager og uddyber Birgit Bertung sin
tesis i bogen Kierkegaard, kvinder og kærlighed. Jeg har fulgt Birgit Bertungs velformulerede analyser med

spænding og beundring – på højde med en disputats”. (F. J. Billeskov Jansen om 1. udgaven).
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