
Religion er en gave fra himlen. I hvert fald til nyhederne. Emnet sælger, 
fordi det er en uudtømmelig kilde til konflikter og altid kan få vores sind 
i kog. Senest i sagen om, hvorvidt en lovsang af muslimernes ramadan 
virkelig skal optages i danskernes allerhelligste bog, Højskolesangbogen. 
Det er egentlig lidt tosset, at vi i det 21. århundrede stadig tager religion 
så alvorligt, når religion i virkeligheden nok bare er et tilfældigt produkt 
af menneskehedens lange evolutionshistorie. Det glædelige budskab 
vil mange godtroende, undskyld gudstro, dog nok se som en utilgivelig 
helligbrøde, især nu hvor julen står for døren. De vil i så fald virkelig få 
sat deres tro på prøve af november måneds Tænkepause, som åbenbarer, 
hvorfor vi i himlens navn fandt på religion, går så meget op i den og heller 
ikke kan få den ud af vores hoveder.  

”Det har altid undret mig, at alle samfund og 
alle kulturer har og har haft religion. Og selv 
om religioner kan se nok så forskellige ud på 
overfladen, så handler de om meget af det samme: 
at mennesket som art har forsøgt at fylde et tavst 
fysisk univers med mening og moral. Men hvorfor 
skal det ske ved, at man forestiller sig usynlige 
væsner og magter med uimodsigelig autoritet? 
I godt 40 år har jeg arbejdet på at finde – i det 
mindste nogle – af de årsager, som ligger bag 
menneskers, samfunds og kulturers religiøse 
former. Én ting er helt sikkert: Der er ikke nogen 
enkelt årsag og forklaring.”- Jeppe Sinding Jensen 
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Lektor emeritus, institut for kultur og samfund, afdeling for religions-
videnskab, Aarhus Universitet. Han forsvarede doktordisputats i 2003 om, 
hvordan man videnskabsfilosofisk kan begrunde sammenligning af meget 
forskellige religiøse former og har på engelsk udgivet bogen What is 
Religion? Han har desuden skrevet en om myter, narrativitet, kognition, 
kultur og religion, mens hans nuværende forskningsinteresse i normativ 
kognition handler om, hvordan religion som en del af menneskers kul-
tur påvirker både vores indre og ydre adfærd – altså hvordan usynlige 
religiøse, sociale normer medvirker til at regulere menneskers biologi og 
dermed, hvad de gør ved sig selv og hinanden.
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Religion 
– et evigt aktuelt 
produkt af evolutionen
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