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”Hundens sprog og tanker” 
”Dyrenes følelser og vores følelser for dyr” 

Foredrag med Per Jensen, professor i etologi
D. 23 og 24 september 2023

Hundens sprog og tanker

Det er svært at forestille sig en tilvæ-
relse uden hunde. De er en del af vo-
res samfund og vores liv. Vi har dem 
til at holde os med selskab, til rekreati-
on, sport og friluftsliv, vagt og jagt. De 
afsøger minefelter, finder forsvundne 
mennesker, trøster gamle og syge og 
hjælper børn med at lære at læse.

Der kommer løbende nye forskningsrapporter om hundens biologi og 
psykologi, og det, der tidligere betragtedes som endegyldige sandhe-
der, bliver nu vendt på hovedet. På kurset får du indsigt i ny viden, når 
det gælder hundens oprindelse, adfærd, sprog og evner til at tænke. 
Foredraget vil give dig et unikt indblik i, hvad den moderne videnskab 
har at sige om hundens indre liv.

I tiden op til kurset udkommer Per Jensens nye bog ”Hundens sprog og 
tanker” på dansk. Desuden er hans bog ”Den misforståede hund” også 
udkommet på dansk og kan købes på www.tro-fast.dk

Tlf: 61 79 25 06 
Find os på facebook og
www.tro-fast.dk
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Dyrenes følelser og vores følelser for dyr

Enhver, der tror, at en kylling er forvirret, en ko er dum og en gris er be-
skidt, er blevet offer for mytedannelsen omkring de dyr, vi spiser. Men i 
de senere år har forskningen brugt mange kræfter på at kortlægge det 
indre liv hos dyrene i fødevareproduktionen, herunder fisk.
 I dette foredrag fortæller etolog og professor, Per Jensen, om 
alt fra dyrenes sanser og hvordan de oplever deres omgivelser, til de-
res komplekse følelsesliv. Kan grise og høns have empati? Kan en ko 
sørge? Føler fisk smerte?
 Forskningen har gjort store fremskridt, når det handler om at for-
stå landbrugsdyrenes indre liv, og den nye viden er ikke altid let at for-
holde sig til. Vi ved i dag mere end nogensinde om følelser, tanker og 
kognitive egenskaber hos de dyr, der efter deres død danner grundlaget 
for de fleste kogebøger. Er behandlingen af dyrene i nutidens landbrug 
rimelig, når man i ny forskning ser, at deres følelsesliv ikke adskiller sig 
meget fra vores? 

Per Jensen har skrevet en bog med samme titel ”Dyrenes følelser og 
vores følelser for dyr”, som kan købes på www.tro-fast.dk - butikken - 
bøger om andre dyr.
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 Alt det praktiske

Sted: Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense

Arrangør: Dorte Bhutho - Forlaget Tro-fast

Emner: 
Hundens sprog og tanker. Lørdag d. 23. september 2023 fra kl. 
15.00 - ca. 18.00 Der serveres kaffe og kage i pausen. 

Dyrenes følelser og vores følelser for dyr. Søndag d. 24. sep-
tember 2023. Vi begynder med morgenkaffe/the og morgenbrød 
kl. 09.00. Foredraget begynder kl. 10.00 og varer til ca. 13.00 med 
en indlagt pause.

PRIS: 500 kr. stk. inkl. forplejning. 
Ved køb inden d. 15. december 2022 og ved køb af billetter til 
begge foredrag, er der penge at spare. Læs mere og køb billetter 
på www.tro-fast.dk - butikken - kurser. 

Giv besked ved bestilling hvis du har allergier der skal tages hen-
syn til eller er vegetar/veganer.

Kommer man til begge foredrag, skal man selv sørge for overnat-
ning og forplejning ud over det nævnte.

Per Jensen er dansk født, men er opvokset  i Sverige. Han taler 
dansk ”til husbehov”, som han selv siger, men holder foredraget 
på svensk. Han taler langsomt og tydeligt.

Tilmelding er bindende og kursusgebyret refunderes ikke ved af-
bud.

Der bliver mulighed for at købe bøger fra Forlaget Tro-fast



Per Jensen glæder sig til at holde foredrag i Dan-
mark og præsenterer her sig selv:

Til hverdag arbejder jeg som professor i etologi ved Linköping uni-
versitet. Der leder jeg en forskergruppe, som fokuserer på at for-
stå domesticeringens indvirkning på dyrs adfærd og de genetiske 
mekanismer bag forandringerne. Vores vigtigste studieobjekter er 
høns og hunde. (Hjemmesidehenvisning)

I min fritid beskæftiger jeg mig blandt andet med at skrive og hol-
de foredrag om dyreadfærd og dyrebeskyttelse. Mit hjerte banker 
især for hunde - deres helt særlige intelligens, udviklet på evo-
lutionært set meget kort tid sammen med mennesker, gør dem 
utroligt interessante for en etolog. De er det levende bevis på på, 
at evolutionen former arters adfærd og psyke på den måde, der er 
mest fordelagtig i forhold til deres livsforhold. Eftersom hundenes 
vigtigste miljøfaktor er mennesket, som i tusindvis af år har be-
stemt over deres reproduktion, har de udviklet en unik evne til at 
samarbejde og kommunikere med os.

Jeg interesserer mig også for dyrene i fødevareproduktionen og 
deres levevis. Vi spiser mere og mere kød, samtidig med at prisen 
på kød falder voldsomt år efter år. Hvem betaler egentlig prisen 
for den billige mad? Ingen tvivl om, at det gør dyrene. Men vi ved 
meget om de behov, som grise, høns og køer har, så hvorfor kan 
vi ikke tilpasse vores madproduktion efter den biologiske viden? 
Det og meget andet beskæftiger jeg mig med i mine foredrag og 
skriverier.

Jeg bor det sydlige Östergötland i en lille by, der hedder Opphem, 
sammen med Mona og vores dansk-svenske gårdhunde Danny 
og Gotte (Majken og Nisse som er med i flere af mine bøger døde 
i 2019).

Per Jensen glæder sig til at forelæse i Danmark 
for første gang i rigtig mange år.


