
I Bengt Holst: Naturens stemme fortæller Zoo-direktør Bengt Holst for 
første gang historien bag sit syn på naturen – et natursyn der har bragt 
ham i spidsen for København Zoo's videnskabelige arbejde og til for-
mandsstolen for Det Dyreetiske Råd 

I bogen møder vi både drengen, der elskede at gå på opdagelse i skovene 
omkring barndomshjemmet i Virum og teenageren på fugleture gennem 
den laplandske tundra. Vi er med den unge praktikant på arbejde i en 
endnu gammeldags Zoo på Valby Bakke, og vi tager med den ambitiøse 
zoolog på jagt efter moskusokser i Grønland. Vi følger den videnskabeli-
ge direktør gennem regnskoven på sporet af den sky malaysiske tapir, og 
vi er med når Zoo går forrest i kampen mod de sydafrikanske krybskyt-
ter. Og så er der hele historien om giraffen – en blandt mange tankevæk-
kende beretninger fra et liv med dyrene i øjenkrogen.

Bengt Holst: Naturens stemme er en bog om mødet mel-
lem mennesket og naturen på det helt nære plan – men 
også med perspektiver og tanker, der berører os alle 
sammen. Bengt Holst fortæller levende og klogt om sine 
egne oplevelser, dilemmaer, erkendelser og drømme til 
journalist Christina B. Kjeldsen, der gennem mere end 
et halvt år har interviewet og fulgt ham i sit arbejde.

”Naturen rummer så uendeligt 
mange spændende historier. Der skal 
bare være nogen, der fortæller dem!” 

– Bengt Holst

BENGT HOLST er videnskabelig direktør i København 
Zoo, formand for Det Dyreetiske Råd og med i en række 
nationale og internationale organisationer, der har fokus på naturbevarelse og dyrevelfærd. Endvidere har han 
skrevet en række bøger om dyr. CHRISTINA B. KJELDSEN er tekstforfatter og journalist for danske og udenland-
ske magasiner og dagblade og har desuden har desuden skrevet flere bøger om blandt andet kunsthåndværk og 
kultur.

NATURENS STEMME 
Bengt Holst: Naturens stemme er en biografisk bog om Bengt Holst, den videnska-
belige direktør for København Zoo, der blev et verdenskendt ansigt i 2014, hvor 
han forsvarede sin og Zoo's beslutning om at aflive den unge han-giraf, Marius. Bo-
gen er skrevet af journalist Christina B. Kjeldsen, der igennem mere end et halvt år 
har fulgt og interviewet Bengt Holst.
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En tapir og dens unge (de lysende øjne i baggrunden). Foto fra kamerafælde.


