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Forfatterne til de mere empiriske artikler i denne bog viser, at der ligger religiøse idealer til grund både for
sydafrikanske zuluers oplevelse af den politiske vold og for den traditionelle, grønlandske børneopdragelse.
Også i den islamiske verdens konflikter er religiøse idealer involveret. Mange idealers oprindelse skal søges i

en fjern fortid, men deres fortolkning og realisering afhænger både af den historiske sammenhæng og af
fortolkerens kulturelle baggrund.

I bogens mere teoretiske del diskuteres bl.a. følgende spørgsmål: Hvilke idealer har vestlige religionsforskere
for studiet af religiøse traditioner? Er forskere bevidste om deres videnskabelige traditioners indflydelse på,
hvordan repræsentationen af "de andre" udformes? Hvilken betydning har det, at forskeren ofte mener at

befinde sig "uden for" religionen?

Bogen henvender sig til alle med interesse for religion og religionsforskning. Den kan med fordel inddrages i
religionsundervisningen på universiteter, seminarier og folkeuniversiteter.
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