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Den kan overraske. Den kan forsone. Den kan samle, men også splitte mennesker. Gaven har mange formål, 

kommer i mange forskellige udgaver og har spillet en kulturel og social rolle i millioner af år som det, der 

binder os sammen som samfund, som gruppe, som venner og familie.  

 Men det er en svær kunst at give (og modtage) en gave, og vi kan komme helt galt af sted med den 

forkerte, der kan give børn raserianfald, sætte os i forlegenhed, ødelægge venskaber og endog føre til krig. 

Der er uskrevne normer og regler, der skal overholdes. Ve den, der træder ved siden af. 

 Lige tids nok til årets julegaver giver Anders Klostergaard Petersen os Gaven som gave. Og han for-

venter ikke noget retur. Måske kun, at vi anbefaler bogen til vores venner, hvis vi synes om den. 

Anders Klostergaard Petersen er professor ved Afdeling for Religionsvidenskab, 

Aarhus Universitet. Han har med knap 500 publikationer et betydeligt både populært 

og fagligt forfatterskab bag sig, ligesom han ofte tager del i den offentlige debat. Hans 

specialområder er kulturel evolution, tidlig jødedom og kristendom, græsk-romersk 

religion og filosofi, samt teori og metode inden for human- og adfærdsvidenskaber.

Forfatteren kan kontaktes på 

akp@cas.au.dk eller 

87 16 243 1

Gaven er nr. 44 i serien Tænke-

pauser. Alle bøger i serien fås 

også som e- og lydbøger. Se 

mere på www.tænkepauser.dk.

                                                     

”Fødselsdage uden gaver, begravelser uden bårebuketter er ikke 

meget bevendt. Det er gennem gaver, vi markerer vore relationer 

til andre mennesker.”

”Sig det med blomster, som Interflora frimodigt forkynder - uden 

nødvendigvis at vide, at forretningen derved trækker på en flere 

millioner år gammel tradition, som er biologisk rodfæstet hos os.” 

”Gavegivning er, sat på spidsformel, den lim, der binder os sammen 

som samfund og fællesskab.”

  


