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grundbegreber i religioner og kulturhistorie. Begreberne opstilles i modsætningspar, fx liv og død, natur og

kultur, Gud og Satan, rent og urent. Der bruges eksempler fra religioner i hele verden, og kulturhistorien bredt
og punktnedslag i skønlitteratur er også med til at gøre bogen levende og fuld af spændinger.

MODSÆTNINGER er i mange henseender religions- og ideologikritisk ud fra den grundtanke, at de centrale
livsholdninger - frihed, lighed, livsglæde, engagement - ofte stækkes i den enkelte religion og ideologi.

Bogen er således et personligt "testamente" over et langt livs professionelle beskæftigelse med livsanskuelser.

Finn Stefánsson, f. 1942, cand. mag. i dansk og religion, lektor ved Roskilde Katedral-skole 1970-2005.
Medarbejder på Den Store Danske Encyklopædi fra 1990. Forfatter til en lang række bøger, bl.a. om nye
religioner og japanske religioner. Seneste udgivelser: Gyldendals Religionsleksikon (nyeste oplag 2017),
Gyldendals Leksikon om Nordisk Mytologi (2005, seneste udg. 2015) og Symbolleksikon (2009, 2. udg.

2016).
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