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Sådan slutter religionsforsker Lars Albinus sin nye tour de force 

igennem verdenshistoriens myter, kunst og filosofi med fokus 

på forholdet mellem dyret, mennesket og det guddommelige. 

Bogen vejer 1,33 kilogram, og lettere kan det ingenlunde 

gøres, for dyret betyder næsten alting for os mennesker. Vi 

skynder os hjem for at lufte Fido, men på vejen stopper vi ved 

supermarkedet for at hive en pakke medister op af frysedisken, 

selv om vi ved, at kødet i sin tidligere inkarnation har haft et 

råddent liv. Og guddødeme om ikke personlige trænere nu om 

dage opfordrer os til at finde vores indre hest, hund og ulv frem 

og tale deres sprog, så man skulle tro, vi dyrkede en af oldtidens 

naturfolksreligioner.

Så det er på høje tid, at Lars Albinus tager tyren – og os – ved 

hornene og viser os, hvordan dyret og dets vilkår har påvirket 

menneskers kultur i mere end 30.000 år. Lige fra fortidens 

hulemalere, der med fingrene malede mammutter, løver og 

hulebjørne, til nutidens økofeminister, der sprænger lænkerne til 

patriarkatets fastlåste båse. Hans konklusion? Sammenhængen 

mellem dyret, mennesket og det guddommelige har eksisteret 

siden tidernes morgen, men indholdet og forbindelserne mellem 

dem har ændret sig radikalt. Nu er dommens dag og sandhedens 

time kommet: Vi mennesker må betale prisen for vores hidtidige 

omgang med dyret og naturen.

OM FORFATTEREN
Lars Albinus er lektor ved afdeling for Religionsvidenskab på 

Aarhus Universitet. Aktuelt arbejder han primært med moderne 

filosofi, specielt religionsfilosofi og videnskabsteori. I den 

forbindelse har han udgivet disputatsen Religion, magt og 

kommunikation samt lærebøgerne Studium generale: en bog 

om væren og viden og At være tanken tro: Religion i filosofi-

historisk kontekst.
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“Nu er det menneskets tur til at lide”


