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handler om at forstå, hvorfor forestillinger om guders interesser - især i det moralske domæne - varierer 

verden over. Dette overordnede spørgsmål vil blive forsøgt besvaret ved hjælp af et stort tværkulturelt 

datasæt samt et økonomisk spil-eksperiment. Projektet vil gøre os klogere på, hvordan religioner udvik-

ler sig til at tjene vigtige samfundsfunktioner samt på, hvilken rolle religion således kan have spillet i 

menneskets evolutionære historie.

Benjamin Purzycki er antropolog og begyndte sit lektorat på Aarhus Universitet i 2019. Han forsker 

i religion fra en evolutionær og kognitiv vinkel, især med fokus på hvordan religiøs tro og adfærd på-

virker menneskers sociale liv og samarbejde. Han har udført feltarbejde i Tyva Republic (det sydlige 

Sibirien) og har desuden ledet store tværkulturelle forskningsprojekter.

Introduktion

Selvom religionsforskning fra et kognitivt og evolutionsbiologisk perspektiv kon-
tinuerligt udvikler sig, er der fortsat en række ikke fuldt besvarede spørgsmål: 
Hvordan tænker mennesker om guder? Hvorfor associerer vi guder med bestemte 
aspekter af det sociale liv? Hvilke funktioner kan guder spille i menneskers sam-
fund? En udbredt antagelse i dette forskningsfelt er, at gudeforestillinger grund-
læggende er animistiske (jf. Sørensen, i dette nummer) i den forstand, at menne-
sker i alle kulturer ’sanser’ usynlige væsner og anser dem for at have sind fuldt 
udstyret med tanker, følelser, ønsker og behov1 (se Visuri, i dette nummer). Man 
forestiller sig ofte sådanne overnaturlige væsner som magtfulde og tilskriver dem 

Theiss Bendixen Benjamin Purzycki



40 RELIGION NR. 1 · 2020  

evne til at øve indflydelse på menneskers liv. En del nyere tværkulturel forskning 
tyder på, at mennesker ændrer adfærd til det bedre, når vi forestiller os, at gu-
derne både går op i og er i stand til at straffe amoralsk opførsel.2 Sådanne studier 
peger på, at nogle religiøse overbevisninger ligefrem kan præge vores adfærd i et 
omfang, så det øger socialiteten inden for fællesskabet. 

Der er dog en komplikation ved sådan en religionsforståelse som et entydigt ”har-
moniskabende” socialt fænomen. Det er tilsyneladende ikke i alle kulturer, at gu-
derne åbenlyst og eksplicit går op i moral (se Boks 1 for en definition af ”moral”). 
Så hvad går guderne egentlig op i? Hvorfor går de op i det, som mennesker nu en-
gang forestiller sig, de går op i? Det er den slags spørgsmål, vi forsøger at besvare 
i artiklen.

 

Hvad guderne går op I – og hvorfor?

For os, der er vokset op i lande, hvor de abrahamitiske religioner – kristendom, 
islam og jødedom – er udbredte, er det oplagt at tænke, at religion handler om 
moral: Gud (eller Allah eller Jahve) går op i vores moralske adfærd; Gud behages, 
når vi er ”gode” mod hinanden og bliver vred eller skuffet, når vi gør ”ondt” mod 
hinanden. Der er også de, der mener, at vores moralske kompas i første omgang 
kommer fra Gud, og at vi uden Gud ville synke ned i en verden af kaos og lovløs-
hed. Netop derfor er det oplagt at tænke, at religion primært handler om moral. 
Eller i forlængelse af det, at religion drejer sig om konflikter, fordi nogle religiøse 
ledere kan finde på at hævde, at deres gud ønsker, at en rivaliserende gruppe på 
grund af deres ’amoralske’ levevis skal lide.

Sådanne generaliseringer kan virke intuitive for os, som har de abrahamitiske re-
ligioner under huden. Men der findes som bekendt mange andre religiøse traditi-
oner i verden. Og især i mindre og mere traditionelle samfund lader det ikke til, at 
guderne går særligt meget op i moral (som fx tyveri, ærlighed, retfærdighed, skade 
osv.; se Boks 1). 

Guderne i de mytologiske fortællinger har ofte komplekse behov, ønsker og per-
sonligheder. Men noget andet gør sig som regel gældende for de guder, som rent 
faktisk betyder noget for menneskers hverdag. Disse guder er ofte optaget af et 
begrænset sæt af værdier og adfærd. Som fx at respektere de lokale skikke, nor-
mer, tabuer og ritualer og ikke at overforbruge den omgivende naturs resurser.3 

Med andre ord: Guder bliver ofte fremstillet som menneskelige eller overmenne-
skelige, men når det kommer til gudernes praktiske indflydelse på menneskers 
liv, så går de hovedsageligt op i nogle få, specifikke ting. Hvordan skal vi forklare 
det?
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Boks 1. Hvornår opstod “moralske” religioner? 

Én af de mest ophedede debatter i religionsforskningen i dag drejer sig om, 
hvornår, hvordan og hvorfor de såkaldte ”moralske” religioner – religioner med 
guder, som går op i moral, eller som er forbundet med moralske bud (fx den 
gyldne regel) – opstod i menneskets historie. Her definerer vi ”moral” som en 
række sociale normer og tilsvarende adfærd, som kan gøre andre ”godt” (fx 
hjælpsomhed, retfærdighed og generøsitet) eller som kan gøre andre ”ondt” (fx 
tyveri, bedrag og mord).4 Denne debat er så gammel, at den anerkendte antro-
polog, E.E. Evans-Pritchard, allerede for 50 år siden udråbte den som afsluttet. 
Evans-Pritchard anså det således for åbenlyst, at selv mindre, mere traditionelle 
samfund har moralske guder.5 Men et senere synspunkt forbandt de moral-
ske religioners ophav med ”aksetiden”, og man anså dermed udviklingen af 
de moralske religioner for at gå hånd i hånd med udviklingen af stadigt større 
samfund.6 Andre argumenterer i dag for, at troen på moralske guder rent faktisk 
var med til at bane vej for udviklingen af større samfund, fordi de moralske 
guder kunne skabe øget samarbejdsvillighed og solidaritet mellem større men-
neskegrupper.7 Andre igen argumenterer for, at rigdom var en væsentlig faktor i 
udviklingen af moralske guder: Når folk opnår tilstrækkelig rigdom til at kunne 
spekulere over moralske anliggender (fx Hvad er det gode liv? Hvordan skaber 
vi et godt samfund?), begynder deres guder også at interessere sig for sådanne 
overvejelser.8 For nylig har Evans-Pritchards oprindelige standpunkt – at selv 
mindre, mere traditionelle kulturer har moralske guder – fået empirisk rygdæk-
ning.9 Som i så mange andre debatter er der også her store ord og stærke ven-
dinger på begge sider. Vi mener, at der generelt er god grund til at være skeptisk 
over for alt for bombastiske påstande om en sammenhæng mellem moralske 
religioner og rigdom samt by- og statsdannelse.10

En udbredt forklaringsmulighed er, at guderne simpelthen er projektioner af vo-
res egne håb og længsler: Kort sagt, guderne går op i det, vi selv går op i. Men der 
er kendsgerninger, der taler imod dette synspunkt. For selvom guders og menne-
skers håb og længsler sommetider er i overensstemmelse, er det ikke altid tilfæl-
det. Den kristne gud går godt nok op i moral og i, hvordan mennesker behandler 
hinanden, ligesom vi selv gør. Men den kristne gud har ikke de samme interesser, 
som vi har eller samme smag, når det gælder fortællinger, film og musik. Desuden 
har mennesker personlige værdier og præferencer, som de ikke nødvendigvis de-
ler med Gud. Tror kristne danskere fx, at Gud går op i ”hygge”? Tror sydstatsameri-
kanere, at Gud kan lide country- eller blues-musik? Det er sikkert nemt for troende 
at svare ja til disse spørgsmål, når de stilles, men det er sjældent sådan, vi tænker 
om Gud, og det er i hvert fald ikke en del af den gængse kulturelle gudsforestil-
ling. Desuden, som vi nævnte ovenfor, er gudernes interesser rimelig begrænsede. 
Denne kendsgerning taler også imod ”projektionshypotesen”: I stedet for at gu-
derne er optaget af, hvad mennesker interesserer sig for, går mennesker op i de 
ganske få ting, de tror, at guder kerer sig om, netop fordi deres guder er engageret 
i disse ting. 
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Én yderligere grund til at være skeptisk over for ”projektionshypotesen” er, at gu-
dernes interesser og ønsker sommetider strider grundlæggende mod den troendes 
egeninteresse. Selv dyder som hjælpsomhed, der universelt anses for moralske, 
har en pris for dem, som udøver dem. Et illustrativt eksempel på denne konfliktin-
teresse mellem mennesker og guder finder vi hos de amerikanske sioux-indiane-
re. Når en sioux drømte om Tordenvæsnerne, var det påkrævet, at vedkommende 
i fuld offentlighed skulle udføre en række pinlige og ydmygende rituelle handlin-
ger.11 Hvis han ikke udførte disse optrin, risikerede han at blive ramt af lynnedslag. 
Og det var bare begyndelsen af et større indvielsesritual, der skulle forberede én 
på at blive en såkaldt ”klovnepræst.” Tordenvæsnerne kræver et liv med mærkvær-
dige hellige ceremonier og selvydmygende adfærd såsom at gå og tale baglæns. Et 
andet eksempel finder vi hos tuva-folket i det sydlige Sibirien, hvis lokale guder 
inkluderer såkaldte ”åndemestre.” Åndemestrene bliver vrede, når folk jager på 
specifikke områder, eller når folk jager eller samler mere end, hvad de faktisk har 
brug for.12 Så selvom tuva-folket lige så vel kunne projicere deres egne behov over 
på de lokale guder og således forestille sig, at åndemestrene ville have dem til at 
tage så meget som muligt fra naturen, så er forestillingen, at åndemestrene søger 
at forhindre overforbrug. 

Den tværkulturelle variation i forestillinger om, hvad guderne går op i, begynder 
således at give mere mening, hvis vi anser religiøse overbevisninger som ”retori-
ske kneb” – kneb, der skal påvirke andre menneskers adfærd. Ikke kun i den for-
stand at man med overbevisninger kan manipulere andre mennesker til gøre, som 
man gerne selv vil, men særligt sådan, at sådanne retoriske kneb kan styrke grup-

Tordenvæsen med horn tegnet af Sioux høvdingen Black Hawk - hestevæsenets hale danner en regnbue 

der repræsentere indgangen til Åndeverdenen. Tegnet mellem år 1880 og 1881
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pens sociale bånd. Eksempelvis er det udbredt, at ritualer udføres for at behage 
guderne. Sådanne ritualer kræver som regel en masse tid, indsats, koordinering og 
resurser. Men samtidig er det nu en veletableret kendsgerning, at sådanne offent-
lige ritualer bidrager til gruppens sammenhængskraft.13 Og guddommelige ritua-
ler udføres ofte i forbindelse med aktiviteter, der lige netop kræver stærke sociale 
bånd, såsom perioder forud for større jagtekspeditioner, forhandlinger eller kamp.

Guderne interesserer sig altså ikke bare for, hvad vi selv er optaget af. Tvært-
imod tjener forestillinger om gudernes moralske interesser en kulturel funktion, 
fordi de kan bidrage til at ensrette menneskers adfærd og socialt sammentømre 
gruppen. Det er dog værd at understrege, at religiøse overbevisninger i sig selv 
sandsynligvis ikke er tilstrækkelige til at opnå denne virkning, en pointe som vi 
uddyber i det følgende.

Hvorfor overbevisninger ikke betyder så meget som adfærd

Religiøse traditioner ser altså ud til at kunne afhjælpe den slags problemer, der 
uundgåeligt opstår i større grupper. Men hvorfor religiøse traditioner og ikke mere 
sekulære institutioner? Hvilke formål har de religiøse overbevisninger mere nøj-
agtigt?

Én god grund til at tro, at overbevisninger i sig selv betyder mindre, end hvad 
der nogen gange antages, er, at udtalte overbevisninger ikke altid og åbenlyst er 
årsagen til en handling. Hvis man fx spørger ti forskellige sioux-indianere, hvorfor 
en drøm om Tordenvæsnerne var forbundet med et efterfølgende rituel og offent-
lig udskamning, ville man få mange forskellige svar. I den slags etnografiske inter-
views svarer folk ofte, at de gør, som de gør, fordi ”det er sådan, vi altid har gjort,” 
eller fordi ”det er sådan, vores forfædre [eller ånderne eller guderne] vil have os til 
at gøre.” Men sådanne svar er blot omformuleringer af spørgsmålet. Så selvom folk 
ofte er enige om, hvad der skal ske eller gøres, er de ikke altid enige om hvorfor. 
Det er derfor vanskeligt at argumentere for, at udtalte overbevisninger i sig selv 
skulle være den eneste eller primære drivkraft bag adfærden.14

Alt dette betyder selvfølgelig ikke, at overbevisninger er uden betydning. Det gør 
de naturligvis – men måske ikke nødvendigvis på den måde, hvorpå vi typisk tæn-
ker det. For det første kan troen på guder og ånder, hvis tilstedeværelse ikke fuld-
stændig kan afkræftes, muligvis bidrage til at styrke troen på disse overnaturlige 
væsner – netop fordi deres tilstedeværelse ikke kan afkræftes. For det andet er 
mennesker mere tilbøjelige til at opføre sig på en bestemt måde, hvis de tror, at 
der er væsner, som holder øje med dem. For det tredje kan, som nævnt ovenfor, 
overbevisninger signalere tilhørsforhold og styrke en gruppes sociale bånd. 

Men det interessante fra et kognitionspsykologisk perspektiv er, at disse funkti-
oner ikke behøver at være åbenlyse for de troende selv. Tværtimod kan denne uvi-
denhed måske endda være med til at vedligeholde og styrke traditionen: Hvis folk 
ikke virkelig troede på deres guder som reelle eksistenser, men blot som sociale 
konstruktioner, ville religiøse traditioner stå i større risiko for at blive udkonkurre-
ret af andre, sekulære traditioner. Det er måske ovenikøbet nemmere at appellere 
til guderne frem for et abstrakt, sekulært værdisæt eller en institution. Med andre 
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ord, hvorfor spilde tiden på at patruljere ens eget territorium, når alle ved, at gu-
derne holder øje og kan straffe ulovlig indtrængen? Det afgørende er selvfølgelig 
at få andre med om bord på overbevisningerne om guderne. Men netop fordi vi 
mennesker er overfølsomme over for tilstedeværelsen af andre væsner omkring 
os – selv væsner, der ikke umiddelbart kan sanses – er dette problem måske ikke 
så stort, som det måske ellers forekommer.

Herfra og fremad i det tværkulturelle studie af religiøse overbevisninger

Lad os sammenfatte vore pointer: Udtalte overbevisninger betyder noget for ad-
færd, men de betyder ikke alt. Adfærd og overbevisninger kan tjene psykologiske 
og sociale funktioner, der ikke er åbenlyse for udøveren eller for den troende selv.

Og denne tilsyneladende paradoksale modstilling mellem overbevisninger og 
adfærd – at udtalte overbevisninger ikke altid er drivkraften bag adfærd – afslører 
en dybere sandhed om mennesket som art: Vi er kulturelle væsner. Vi forlader 
os på evner, viden og sociale normer, som vi lærer fra andre mennesker i vores 
”stamme.” Der er i dag stærk evidens for, at sådanne former for kulturel viden 
har været et afgørende element i menneskehedens imponerende udbredelse til 
selv de fjerneste og mest ugæstfrie egne på Jorden.15 Vi stoler på og tage ved lære 
af respekterede stammemedlemmer og ”de ældre,” og gør som de gør – også selv-
om vi ikke altid helt ved, hvorfor vi gør, som vi gør. Tænk på familieopskrifter og 
husmoderråd. Vi følger dem ofte uden megen skepsis eller omtanke. Vi antager, 
at hvis de virkede for vores forældre eller deres forældre, så virker de sikkert også 
for os. Og for mange mennesker i verden er religiøse overbevisninger og ritualer 
blot én ud af mange af denne slags kulturelle traditioner, der videreføres fra ge-
neration til generation, uden megen refleksion over de større spørgsmål om deres 
præcise funktion. Forskellen på husmoderråd og religiøs tro og adfærd er dog, at 
sidstnævnte kan have haft en meget direkte indflydelse på menneskets overlevel-
sesevne.

Én af de bedste måder, hvorpå at vi kan undersøge denne fascinerende mulig-
hed nærmere – navnlig den, at religion på en eller anden måde har spillet en afgø-
rende rolle i menneskets udvikling – er ved at foretage omfattende, tværkulturelle 
studier. Studier, der undersøger folk fra en lang række forskellige leveområder, 
deres levevis samt kulturelle og religiøse baggrunde, ved hjælp af en kombination 
af både kvalitative (fx etnografiske interviews) og kvantitative (fx grundige ekspe-
rimentelle og statistiske tilgange) metoder. Den slags forskning er ekstremt udfor-
drende at planlægge og gennemføre, men det potentielle udbytte er ligeledes bety-
deligt og vil kunne bidrage med viden om, hvor vi som art kommer fra, og hvor vi 
er på vej hen. Systematisk forskning – i modsætning til ren spekulation – vil gøre 
det muligt at få et kig ind i ”gudernes sind” og i de forskelligartede roller, som for-
skellige overbevisninger om guders interesser kan spille i menneskers sociale liv.
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