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Dem vi spiser,  
Dem vi frygter, 
Dem vi elsker...



Det er i mødet med alt levende, at vi 
lærer os selv at kende.

Hvem er jeg? Er jeg anderledes, eller 
hvad har vi evt. tilfælles? 

Mennesket har defineret sig selv i for-
hold til dyrene, og vi – Homo Sapiens, 
den tænkende abe – mener nok, at 
have lavet en ordentlig afstikker fra 
resten af Jordens befolkning af levende 
væsner!

En afstikker, og en vej vi besynger, skabt 
af vores blomstrende intelligens og evner 
udi teknologisk udvikling, filosofi, kunst og 
videnskab, hvorved vi mener os “adskilte” 
fra andre væsner med afgrundsdybe 
dimensioner.

Højt hævet – som vi føler os – over disse 
andre væsner, menes disse at stå til vores 
frie disposition.

Vi dræber dem, spiser dem, laver forsøg  
på dem, mishandler dem, og avler på dem. 

Eller beundrer deres skønhed, deres sang, 
deres hurtighed, deres fantastiske samfund 
med perfekt samspil i kæmpe flokke og  
deres navigationsevner. Eller deres mys-
tiske 6. sans, som kan sanse katastrofer,  
før de sker – eller rettere før vi – menne-
sket – opdager dem!

Eller vi frygter deres skarpe tænder og  
klør, deres giftighed og anderledes kroppe 
uden lemmer – som slangens, eller med 
6 tynde og lange ben – som edderkop-
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Skal dyr lide for dig?

Er det ulækre, larmende og stinkende 
behårede irritations-objekter?
Eller smukke, spændende, anderledes og 
til tider uforståelige medskabninger?

Kan vi mon lære af dem? Eller skal de  
udryddes – dem som kan gøre os 
fortræd?

Hvad er sandheden om mennesker og 
dyr? Der er den sandhed, som vi vælger 
... og det vi gør, er det som ER.

Men jeg mener, at det er et vigtigt 
skridt på menneskets vej – og for vores 
forståelse af: Hvem er jeg? – at vi møder 
alle dyr åbent og fordomsfrit. Og ved 
at lære dem at kende, derved udvider 
forståelsen af os selv.

Anne Gyrite Schütt
August 2011

pens. Deres skrig, sang og knurren vi ikke 
forstår ...

Men også venskabet og loyaliteten, vi  
kan opleve med en dyreven. 
Som den japanske hund Hachico, der 
ventede på togstationen hver dag i 9 år. 
Ventede på, at dens ejer skulle komme 
hjem med toget, selvom han var død, og 
naturligvis ikke dukkede op mere.

Der er adskillige historier om kæledyr, 
som redder deres menneskers liv, fordi de 
sanser katastrofer eller brande og advarer 
deres menneskevenner.

Så hvem er du? 

Hvordan ser du dyret?

Er de bare et industrivæsen, som skal stå 
på et samlebånd med klippet næb og 
underudviklede ben, så din kyllingesteg 
kan blive så billig som mulig? Skal de bare 
flytte sig, når du kommer i din bil, eller 
med din plov eller rydningsmaskine?



Krokodille I

Olie på lærred · 60 x 72 cm. · 2011



Høne I

Olie på lærred  

92 x 73 cm. 

2011



Grise og mand I

Udsnit, Olie på lærred 

120 x 100 cm. 

2011



Gris XI

Olie på lærred · 40 x 50 cm. · 2011



Kat I

Olie på lærred 

72 x 60 cm. 

2011



Malkekøer I

Olie på lærred · 60 x 72 cm. · 2011



Malkekøer II

Olie på lærred · 73 x 92 cm · 2011



Frøer I

Olie på lærred

72 x 60 cm. 

2011
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