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Mer än bara jordbruk

AuA MÄNNISKOR MÅSTE äta och den mat som konsumeras kom
mer nästan uteslutande från jordbruket. Under vilka omständig
heter livsmedel produceras påverkar människors hälsa, ekologis
ka system och landskapets utformning. Därför är jordbruk myck
et mer än teknikutveckling, skördeområden och bönders liv och
arbete. Jordbruk handlar i lika hög grad om etik, politik och mo
ral. Varje gång vi lägger något på tallriken får vårt val konsekven
ser som för den enskilde kan vara svåra att överblicka. Jordbru
ket och livsmedelsproduktionen blir alltmer oöverskådliga, ju mer
den internationella handeln tilltar. Livsmedel, djur och foder far
iram och tillbaka över världen.
Det som skiljer oss i västvärlden i dag från föregående genera
,ioner är kanske att vi har möjlighet just att välja. Vi kan välja att

Från att tidigare mest
ha handlat om folk
försörjningen har livs
medelsproduktionens
etiska aspekter alltmer
kommit att hamna i
förgrunden. Vem får
inte dåligt samvete
över kalvens öde i en
tid av ökad frihandel?
Annonskampanj för
COOP 2001. Foto
Olle Norling, Upp
landsmuseet.
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helt avstå från kött och mjölk därför att vi uppfattar all djurhåll
ning som övergrepp mot andra levande varelser. Men hur går det
då med hagen, mandelblomman och törnskatan? Ska de överleva
måste i stället antalet betande djur öka.
Vi kanske tillhör dem som helst ser att livsmedlen är så billiga
som möjligt. Accepterar vi då att en prispressad svensk produk
tion av kött och mjölk i dag huvudsakligen bygger på billigt och
effektivt kraftfoder med sojamjöl som central ingrediens? Genmo
difierad soja från USA önskar få, och därför breder sojabönsod
lingarna ut sig allt vidare i Latinamerika och regnskogar avverkas
för att ge plats åt odlingarna.
Eller också anser vi att man måste sluta att subventionera väst
världens jordbruk, därför att snedvriden konkurrens hindrar de
fattiga länderna från att själva bygga upp ett jordbruk för expon
till i-länderna. Mot bakgrund av att livsmedelsproduktionen, och
framför allt köttproduktionen, står för tre fjärdedelar av världens
vattenanvändning, måste vi i så fall bereda oss på vattenforskar
nas motfråga. Den som handlar om det vettiga i att västvärldens
kräsna magar mättas av jordbruksprodukter framställda i ekosys�
tem med långt sämre tillgång på vatten.
Ovan sagda får stå som exempel på några av de målkonfliktec
som blivit allt tydligare under det sena 1900-talet och som uppen
barligen måste hanteras både globalt och nationellt under 2000talet. Vårt förhållande till det moderna jordbruket, till den ma½
det landskap, den miljö detta frambringar, är komplicerat och
motsägelsefullt. Motstridiga känslor, strävanden och åsikter åter
finns mitt i skärningspunkten mellan modernitet och civilisations
kritik. Klyftan är stor mellan de rationellt materialistiska kraven
och de idealistiska förhoppningarna på vad jordbruk borde vara.
Den klyftan berör oss alla. Därför menar vi att jordbruk är mec
än bara jordbruk.

LÄNGTAN TILL LANDSKAPET
Kanske borde den svenska psalmen "Den blomstertid nu kommer
vara vår nationalsång. I sommarpsalmen som ljuder vid varje
svensk skolavslutning uttrycks en längtan till fagra blomsteräng
ar och åkerns ädla säd. Strofer som dessa tycks röra våra hjärtan
mer än nationalsångens bombastiska ord om Du Fjällhöga Nord.
Samma dag brukar lilla Ida springa omkring i sin visa och ställa i
ordning sommaren på den svenska landsbygden. Men inte bara
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sommarens landskap, utan även vinterns landsbygdsnatt har sin
särskilda plats i våra sinnen. På skolor och dagis har rader av rabb
lande barn satt Tomten i vandring från ladugårdsdörr till höets doft,
medan snön legat vit på taken.
Kanske kan midsommaraftonen på samma sätt betraktas som
vår egentliga nationaldag, snarare än den omstöpta Svenska flag
gans dag. Det svenska midsommarfirandet bär tydliga drag av en
levande tradition, där innehållet ständigt omskapas och föränd
ras. Ändå finns där en kärna av kontinuitet och det är att firandet
bör äga rum i lantlig miljö. Försök med midsommarstång på ett
svenskt förortstorg är nästan dömt att misslyckas. Åkerns absolu
ta koncentrat i form av brännvin dricks helst i en berså på landet,
eller i ett buskage vid festplatsen. Med fördel trivs snapsvisorna
"bäst i öppna landskap", eller där Rönnerdahl i det oändliga vol
mar sitt hö. Landsbygdens landskap och jordbrukets miljöer bil
dar fond och klangbotten för hur vi tänker oss sommarens och
vinterns höjdpunkter i dagens urbana samhälle.
Visst är mycket nostalgi, idylliserande och nationalromantik,
men samtidigt märkvärdigt segt och produktivt. Om igen befästs
och skapas en bild av och en längtan till det uppodlade, av män
niskan vårdade och bebyggda landskapet. Men i vårt land tycks
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Det är människan som
skapat bygden, som
öppnat gläntorna. Här
upparbetas ett stycke
odlingslandskap mot
en fond av skog. Bjen
berg, Västerbotten
1972.
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längtan ofta koncentrerad just till skärningspunkten mellan vild
mark och den bygd som människan öppnat, gläntorna snarare äo
det milsvida odlade. Sommaren ljus i polarnattens mörker. Byn där
gran och fur bildar mur. Kanske måste det bli så i ett land i den
absoluta utkanten av Europas agrara landskap, där både klimat
och karta befäster en odlingsgräns.
Drömmen om det traditionella
Landskap är på en gång både handfast omvandlad natur och nå
got som vi frammanar i våra sinnen. Människan har under histo
rien satt sina spår överallt och i den bemärkelsen är allt ett kultur
landskap. Men eftersom landskapet är människoskapat och där
för ständigt utsatt för förändring, innehåller det många dimensio
ner. Vad vi ser av det som kallas kulturlandskap är beroende a
både våra egna kunskaper och drömmar, rådande ideal och vär
deringar. Precis som landskapet förändras, så förändras våra fö
reställningar om landskapet och dessa båda förändringar behöver
inte alltid hänga samman.
"Gott och fruktbart land", ropade vildgässen till Nils Holgers
son när de flög fram över den skånska slättens lapptäcke av åkrar.
"Ett Gosen-land av mjölk och honung", så beskrev man i Svenska
Turistföreningens årsskrift 1924 den västgötska odlingsbygden. Vid
den tiden värderades skönheten i de rika jordbruksbygderna.
Ett annat sätt att se på dessa de mest fruktbara bygder tycks
emellertid ha vuxit sig starkare under 1900-talet. I dag betonar man
i stället hur det moderna jordbruket skapar ensidiga och monoto
na miljöer. Kanske skedde det en mer allmän attitydförändring
någonstans i generationsskiftet mellan dem som hade rötter och
minnen ned i den agrara revolutionen och dem som för alltid skilts
från jordbrukandet. Slättlandskapet, själva förutsättningen för
jordbrukets modernisering med dess krav på hög avkastning, blev
möjligen alltför påtagligt i sin modernitet.
Det landskap som det moderna jordbruket skapar är uppenbar
ligen inte heller vad turister och kommuninformatörer är på jakt
efter, och inte vad natur- och kulturvårdare älskar. I stället har
hagmarken, fägatan, strandängen, det småbrutna lite Bullerb betonade blivit det ideal som både kultur- och naturvårdande in
stanser säger sig vilja värna om, ett landskap som minner om ett
mer småskaligt jordbruk. I turistbroschyrer och länsstyrelsers in
formationsblad är det påfallande ofta ett mer "traditionellt" land
skap som lyfts fram.
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Forskare har visat hur märkligt detta synsätt blivit för Skånes
vidkommande. Det är inte längre Söderslätt och den odlade feta
jorden, utan fälader och betesbackar som i dag lanseras som det
typiskt skånska landskapet.
En sådan syn omfattas kanske inte alltid av dagens bönder. De
goda jordbruksbygderna är fortfarande ett ideal i deras ögon. Precis
som trädgårdsamatören förbannar morän och pinnmo, men gläds
över livgivande kompostmull, så kan bönder från mindre lottade
områden fortfarande referera till landet Gosen när de talar om
bördiga åkerbygder. Ett vackert landskap är ett brukat landskap,
just därför att odlandet visar att någon tillägnat sig detta stycke
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Jordbrukets eleganta
geometri fångad från
luften. Till höger i
bildens nedre halva
strävar en människa
med traktor och plog
att lägga fåra till fåra.
Flygfoto av Lars Byg
demark, Söderman
land 1990.
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mark och omvandlat det till kultur. Det svenska j ordbruket har
sedan medeltiden varit ett plogbruk och plöjningen är i grunden
en geometrisk konst. Precis som matematiker gläds åt en vacker
formel, gläds bonden över en elegant plöjningsgeometri, över de
raka elementens landskap . I bönders ögon är landskapet inte hel
ler så mycket en vy, utan ett arbetets landskap, som man befinner
sig i och inte vid sidan om. Det är också den plats med vilken de
ras sociala och kulturella identitet är förbunden.
Kolmodin skrev den älskade sommarpsalmen under ett hung
erår. I de moderna versionerna av psalmboken har emellertid de
sista verserna strukits, de verser som innehåller en vädjan om att
himlen måtte drypa av fett, bespisande vår jord. Kanske är psalm
ens nuvarande gestaltning ett uttryck för att nu, när svenskarna
är mätta, är det inte det feta och bördiga landskapet, utan snarare
det magra, minimalistiska, rentav litet anorektiska man längtar till
Åtminstone de svenskar som inte längre har sin utkomst av jor
den .

NATURARV, KULTURARV, VÄRLD SARV
Jordbruket har givit oss ett landskap där kulturella, sociala och
biologiska faktorer tillsammans bildar en dynamisk, pågående
process . De sextusen år av jordbruk som de fem banden av Det
svenska jordbrukets historia omfattar har satt dj upa spår i vår
fysiska omgivning. Den första tidens avtryck kan oftast bara av
lockas genom naturvetenskapliga metoder, men under årtusende
nas gång blir spåren alltmer handfasta och möjliga att uppleva med
våra sinnen. Från de sydsvenska gamla sädesbygderna till 1 900talets norrländska kolonat har människor och husdjur tillsammans
ristat sig i in naturen och omformat den till ett hävdat och bebyggt
landskap.
Som en väldig och långsam puls har expansionsfaser, då män
niskan genom odling och bebyggelse brutit nya marker, avlösts av
regressionsfaser då det odlade landskapet koncentrerats till de
gamla kärnbygderna. Eftersom odlingslandskapet ständigt varit
statt i förändring vågar vi påstå att det är vanskligt att i samman
hanget tala om det i termer av det traditionella eller genuina.
En närmare granskning av det landskap som j ordbruket produ
cerat ger vid handen att det byggs upp av element från olika tids
skikt, men också att det är statt i förändring. Det vi först ser, utan
större möda, är dagens öppna odlingslandskap där byggnader,
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åkrar och beten bildar ett välkänt kulturlandskap. Detta landskap
rymmer också äldre lämningar som exponeras just genom att
markerna hålls öppna. Ett väsentligt inslag i de centrala jordbruks
bygderna är alla minnesmärken från förhistoriska epoker. Grav
fält, gånggrifter, runstenar och stormannahögar bildar element som
knyter samman dagens agrara landskap med förfluten tid.
Odlingslandskapets reträtt

Efterkrigstidens jordbruksutveckling kännetecknas emellertid av
en odlingens och bebyggelsens tillbakagång. Den expansionsfas
som vi befunnit oss i under flera hundra år har vänts i en regressi
on. Rationalisering och koncentration har på många håll resulte
rat i ett övergivet, igenväxande odlingslandskap med mängder av
enskilda jordbruk som försvunnit. Slutet på denna process har vi
långt ifrån skådat. Tendensen i ett större geografiskt perspektiv är
dock klar. Den öppna jordbruksbygden reduceras alltmer till de
bördiga områden som i allmänhet först togs i bruk för odling.
Med en sådan koncentration följer att brukandet intensifieras i
de rena jordbruksbygderna där landskapsbilden måhända blir mer
=nahanda. Från mitten av 1950-talet har man kontinuerligt lagt
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"Då du börjar umgås
med odlingslandska
pet, märker du att det
sluter sitt väsen, om du
försöker närma dig det
i endast en nupunkt.
Du upptäcker att dess
nu aldrig är absolut,
att nuet ständigt glider
. . . Att dess nutid stän
digt förvandlar sig i
framtid. Smältande
snö, sående bonde,
växande gröda. " Sune
Jonsson, Jordabok
1 976.
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En landskapsvy från
Nässjö kyrkby i Små
land, fotograferad år
1 94 5 av Mårten Sjö
bäck, återger ett tämligen hårt tuktat och
väl hävdat odlings
landskap av avsevärd
ålder. En hägnad fä
gata leder betraktarens
öga ned till de fuktiga
betesmarkerna i bil
dens centrum. Omgi
vande marker är ned
betade så att stenar
och terrängformer
framträder. Några kor
skymtar intill byn med
dess byggnader.

igen små lyckor och odlingar som legat oländigt till och dessutoffi
blivit för små för de nya maskinerna. Med minskad betesdrift har
också den forna övergången, brynzonen, mellan åker och skog
alltmer raderats ut. Skog och åker möts i dag i en allt skarpare
gräns. Produktionens ensidighet gör även att en rad element sorr
karaktäriserade ett äldre jordbruk döljs i sly, plöjs bort eller sakta
vittrar. Så växer så småningom vår tids jordbrukslandskap fram.
Den bebyggda miljön där mangårdsbyggnader, ladugårdar oct
logar bildar välkända element är också en viktig del av ett jord
brukslandskap. I många bygder står övergivna gårdar och förfal
ler, och överallt på den svenska landsbygden försvinner en ril
byggnadshistoria i takt med att antalet aktiva jordbruk blir al'.:
färre. Närmast de större städerna skapas ett nytt kulturlandska;
av fritidshästar, elstängsel och söndertrampade betesbackar.
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Men jordbruket påverkar också den biologiska verkligheten. I
·,årt land finns drygt 4 000 rödlistade arter, det vill säga djur och
Yäxter som bedöms vara hotade av utrotning. Ungefär hälften av
dem är knutna till jordbrukslandskapet och flera av dem möter vi
. de visor och texter som nämnts ovan. Utmärkande för dem är
art de alla är beroende av äldre brukningsmetoder. En rad fakto
:er med bakgrund i just de äldre agrara system som de fyra tidiga
:-e banden beskriver, har tillsammans givit upphov till ett ömtåligt
samspel mellan kärlväxter, lavar, svampar, insekter och andra djur.
'.::fterkrigstidens moderna jordbruk har i flera avseenden brutit
.ietta samspel. Hotet mot dessa arter återfinns både på ett större
mukturellt plan och i förändrade dagliga arbetsrutiner.
En viktig skillnad är det sätt på vilka olika markslag utnyttjas.
� det äldre jordbruket hörde betesdjur till alla gårdar. Varje jord-
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Odlingslandskapet
befinner sig på reträtt
över hela Sverige, inte
bara i de marginella
jordbruksbygderna.
Denna bild, som visar
samma vy som land
skapsbilden på föregå
ende uppslag, togs år
2000 av Nordiska
museets fotograf Mats
Landin. För att inte
hamna med kameran
inne i ett buskage
tvingades han att ställa
sig i en något annan
vinkel än Sjöbäck. Av
den gamla fägatan kan
man fort(arande ana
konturerna, medan
några fallfärdiga häg
nadsrester antyder
sträckningen. Sly, hög
växande gräs och and
ra växter håller helt på
att ta över. En ensam
häst nere i sänkan för
mår inte hålla det be
testryck som äldre ti
ders djurhållning resul
terade i. Ett länge häv
dat markområde är på
väg att bli historia.

bruksbygd innehöll därför en blandad markanvändning. Muleru
landskap brukar beskrivas som ett landskap där buskar och si�
hölls undan, där inga enskilda växter tilläts breda ut sig på mång
faldens bekostnad och där solljuset nådde fram till grovbarkig2
träd. Naturbeten innehöll därför normalt ett fyrtiotal kärlväxte
på varje kvadratmeter. Efterkrigstidens koncentration och drifts
specialisering har lett till att många jordbruk blivit helt kreaturs
lösa. Nedläggning av familjejordbruk i skogs- och mellanbygde=
medför också ett förändrat markutnyttjande. Betesdriften ka�
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därför ha upphört i hela bygder. Där djurtätheten är större har dock
själva betesdriften ofta lagts om så att äldre former, som till exem
pel skogsbete och strandbete, blivit all ovanligare. Likaså har äld
re naturbeten i hagmarker övergivits till förmån för insådda be
resvallar på åkermark. Gamla betesmarker lämnas därför att växa
igen och antalet växter, insekter och djur minskar.
Det ökade bruket av handelsgödsel, gödsling av betesvallar, lik
som kvävenedfallet missgynnar även det en rad växter knutna till
det äldre odlingslandskapet. Under det senaste halvseklet har det
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därför i stället skett en explosion av högväxande, kvävegynnade
arter som hundkex, smörblommor, nässlor, hundäxing och kvick
rot. I sin tur har det återverkat på födan för insekter, fåglar och
däggdjur, vilket givit utslag i djursammansättningen och föränd
rat landskapets ljudbild.
Mekaniseringen av j ordbruket har också lett till att många öppna
diken lagts igen, att hinder som stenmurar, märgelgravar och od
lingsrösen liksom moränimpediment försvunnit. Där sådana land
skapselement bevarats bildar de små komplexa biotoper där många
olika livsformer ryms.
I det odlade och hävdade har under historiens gång skapats
värden som i vissa fall upplevs som omistliga, men också som stän
digt hotade. Insikten om att det som tidigare betraktats som själv
klara inslag i det svenska landskapet i själva verket är resultatet
av långvarig odling och hävd, har vunnits först på senare tid. För
att slå vakt och värna om det som uppfattas som hotat finns i
Sverige sedan lång tid både natur- och kulturmiljövårdande orga
nisationer och myndigheter.
Svenskt jordbruk som världsaro
Överhuvudtaget har jordbrukets betydelse för en god miljö och foc
skapandet av kulturvärden av både materiell och immateriell ka
raktär alltmer uppmärksammats sedan åttiotalet och framåt i oli
ka internationella sammanhang. Riokonventionen från 1 992 för
de fram den kulturbetingade biologiska mångfalden, Europarådet
antog år 2000 en landskapskonvention där landsbygdens och jord
brukets betydelse stadfästes. Inför WTO-förhandlingarna profile
rade EUs ministerråd det europeiska jordbruket som bland annat
landskapsbevarande och värnande om naturmiljön. UNESCOs
konvention om skydd av världens natur och kulturarv har också
ett helhetsperspektiv på miljön.
I slutet av 2000 beslutade UNESCO att till FNs lista över världs
arv föra odlingslandskapet på södra Öland. I flera avseenden var
det ett unikt beslut. De flesta världsarvsobjekt består av historis
ka monument eller sällsynta naturmiljöer och geologiska minnen,
så värdefulla att de är en angelägenhet för hela mänskligheteIL
Södra Öland med åkrar, byar och alvarmarker representerar nå
got annat. Det unika, och det som berättigade till utnämningen,
var den oerhört långa brukningskontinuitet, ända från stenåldem
fram till i dag, som utmärker dessa öländska marker. Det man ville
säkra och slå vakt om var just ett fortsatt brukande, inte att frysa
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landskapet. Även om man självfallet värderar spåren av forna ti
ders odlande, måste jordbruket ändå fortsättningsvis vara så eko
nomiskt bärkraftigt att odlingskontinuiteten inte bryts. Det inne
bär att det är föränderligheten som står i centrum för bevarandet.
Det som är slående med det öländska exemplet är att man suc
cessivt från de natur- och kulturvårdande myndigheternas sida
började se landskapet som en process, där det kontinuerliga mänsk
liga arbetet formade och omformade landskapet och att detta "le
vande" landskap var det värdefulla. Man insåg efter hand att i land
skapet finns också immateriella världen. Där finns människors
kunskap om markernas betingelser, där finns minnen knutna till
varje liten enskild yta. Landskapet rymmer också band mellan
människor över tiden genom rummet. De människor som verkar
1 det som ska bevaras har alla sin egen och unika relation till plat
sen. Det levande landskapet blev därmed inte bara ett sceneri för
betraktaren, utan en plats som ska värderas och värnas .
TYST VÅR
Efterkrigstidens agrara omvandling skedde i en tid då framstegs
optimismen och tillväxttanken dominerade. Skördarna ökade,
.:msdjurens avkastning steg, möjligheterna syntes obegränsade. Hos
50mliga fanns dock en gryende misstanke att den mänskliga ivern
.1rr behärska naturen var på väg att skaka de mänskliga grundva
.a.rna.
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Odlingslandskapet på
södra Öland - ett
världsarv där lång od
lingskontinuitet och
levande jordbruksbygd
bildar det bevarans
värda. Här möter
halmbalarna det blå
nande havet vid Gräs
gård i Mörbylånga.
Bengt A. Lundberg
fotograferade i juli

2000.
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Insikten att DDT inte
bara var ett harmlöst
insektspuder liksom att
kvicksilverbetningen
inte enbart motverka
de skadesvampar,
födde ett mer allmänt
miljömedvetande un
der 1960-talet. Många
konstnärer gjorde sig
till tolkar för oron och
vanmakten, som här
där Folke Linds gri
nande dödskallar om
svärmade av fjärilar
stirrar ut över odlings
bygden. "Landskap",
målning 1966.

På vilka grunder människan har rätt att styra över naturen var
ingen ny fråga. Från 1 700-talet och framåt finns en rik litteratur
där både lärde och amatörer behandlar ämnet. Frågeställningen
var faktiskt aktuell redan hos de antika filosoferna och kan anas
även i Bibeln. Hela den västerländska civilisationen utgår dock från
den antropocentriska föreställningen att människan är satt att
härska över naturen och att denna är inrättad till människans bästa.
Men den judiskt-kristna tanketraditionen betonar inte enbarr
människans gudagivna rätt, utan framhåller också hennes skyldig
heter och ansvar gentemot skapelsen.
Under lång tid berörde sådana existentiella spörsmål knappasr
människor i allmänhet. De hade jämt göra att överleva i en hård
för natur. Men den naturvetenskapliga revolutionen och de tek
niska framstegen från 1 700-talet och framåt gjorde att tankarna
fick större spridning. Trots detta var det först under den senare
delen av 1 900-talec som man på allvar började ifrågasätta jusr
jordbrukets inriktning. När kemirevolutionen visade sig påverka
människors hälsa och vardag blev frågan mer brännande. Två spe
cifika händelser som lade grunden för den moderna debatten är
värda att nämnas.
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På trettiotalet svartnade himlen i mellanvästern i USA av kring
flygande jord. "The Dust Bowl" förmörkade luften och tonvis av
jord lade sig i drivor över gator och parker, trängde in i byggnader
och i folks andningsorgan. Jordflykten var en effekt av att plogen
brutit upp präriernas urgamla skikt av buffelgräs, vars enorma väv
av rottrådar tidigare bundit jorden. I spåren av jordflykten följde
en debatt om de moderna jordbruksmetoderna. Det europeiska
jordbrukssystemet med sin nyodling, och nu dessutom med mo
dern teknik applicerad på en jungfrulig natur, ifrågasattes. Det var
tydligen inte bara att röja, plöja och nyodla. Naturen slog tillbaka
med jorderosion och, i vissa områden, ökenutbredning.
År 1962 gav marinbiologen Rachel Carson ut sin bok Tyst vår.
Redan titeln var olycksbådande, än mer dess innehåll. Carson hade
under många år spårat alla uppgifter rörande insektsmedlet DDT.
Detta togs fram strax före andra världskriget och kom sedan till
stor användning i det moderna jordbruket världen över. DDT var
ett effektivt och lätthanterligt medel mot ett flertal skadeinsekter.
Carson lyckades emellertid visa hur DDT anrikades i varje steg i
näringskedjan för att slutligen nå människan. På sin väg ödelade
det fortplantningsförmågan och förändrade arvsmassan.
Carson riktade förödande kritik mot det moderna jordbruket,
mot kemiindustrin och mot naturvetenskapen. Carsons kritik inne
höll budskapet att människans högmodiga tilltag att manipulera
och styra annat liv hotade människans fortsatta existens. Kemi
revolutionen inom jordbruket visade upp sin mörka baksida. Tyst
vår fick en bredare allmänhet att inse att i naturen var samband,
påverkan och samverkan långt mer ömtåliga och intrikata än vad
man tidigare anat. I den efterföljande debatten och i den forskning
som följde fick miljöbegreppet sin nuvarande betydelse. Miljö
rörelsen växte fram, och från att ha varit en begränsad del av ve
tenskapen utvecklades nu ekologin till en samhällsideologi med
gröna förtecken.
I Sverige togs larmet om DDT emot med skepsis av både lant
bruksforskningen och jordbrukets företrädare. Undersökningar
risar att lantbrukspressen först gjorde ett visst löje av Carson.
Hennes exempel framställdes som hårresande och hon kritisera
des för att en hel del av hennes slutsatser härrörde från u-länder,
där icke läskunniga handskades med medlen. Allmänhetens reak
tion var dock för stark för att man skulle kunna ignorera Carsons
larm. I lantbrukets tidningar bytte man ståndpunkt och menade i
Slället att det var den förda jordbrukspolitiken som drivit fram
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Den ekologiska od
lingen fick egentligen
fart först under 1 990talet och skyltar, lik
nande den på bilden,
dök upp i åkrar och
invid vägkanter. Bä!,
Gotland 2002.

användningen av skadliga ämnen och efterlyste mer forskning oc
bekämpningsmedlens skadliga effekter.

FRISK JORD OCH SUNDA MARKER
I takt med att miljörörelsen under 1 970-talet blev en folkröreL
växte också intresset för de reformrörelser för alternativ odling sor=
uppstått, framför allt vid 1 900-talets början. I Sverige tog sig de:
ta flera uttryck, bland annat i det som kom att benämnas "grön.:
vågen " . Under sjuttiotalet flyttade många unga, påfallande välm
bildade människor ut på landsbygden. I kollektiv form ville maz
odla jorden naturenligt, ofta med biodynamiska inslag, och heb
också med gammal teknik. Experimenten, som kanske sågs me-�
förvånade blickar av bygdens mer rotfasta invånare, fick för de-
mesta ges upp helt och hållet. Jorden visade sig oftast mer ovilli:
att släppa ifrån sig sina gåvor än man föreställt sig. Rent praktis'
hade kanske gröna vågen inte så stor betydelse, men i likhet me_
andra alternativrörelser bars den upp av den stora fyrtiotalis:
generationen och ideinnehållet sipprade så småningom ut i det a:.
männa medvetandet. Hur sambanden ser ut vet vi inte, men tälli
bart är att denna del av alternativrörelsen beredde vägen för e
marknad av ekologiskt framställda jordbruksprodukter.
Begreppet ekologiskt jordbruk introducerades dock inte förra=
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en bit in på nittiotalet. Dessförinnan talade man om alternativ
odling som innefattade flera olika rörelser, där den biodynamiska
odlingen länge var den mest kända. Biodynamiskt j ordbruk byg
ger på antroposofiska ideer och betydelsefullt är att odlingen tar
fasta på kosmiska så kallade eter- och astralkrafter. På så sätt vill
man producera livsmedel som dels tillfredsställer de fysiska beho
ven, dels innehåller krafter vilka tillåter människan att utvecklas
som andlig v arelse. De antroposofiska tankegångarna var kanske
inte alldeles lätta att tillägna sig för gemene man. Andra rörelser
som organisk-biologisk odling och naturenlig odling växte därför
fram under efterkrigstiden. Båda dessa står varandra nära och
många av rörelsernas ideer har kommit att bli allmänt tankegods
i det moderna ekologiska j ordbruket.
Från miljörörelsen och från de ursprungliga reformrörelserna
uttrycks ibland en oro över att tillväxttakten i den ekologiska
omställningen riskerar att medföra en urvattning av det grundläg
gande holistiskt-ekologiska synsättet. De flesta ekobönder torde i
likhet med sina konsumenter inte vara så grundligt bevandrade i
vare sig Gaia- eller klimaxteorin, vilka i den grundläggande eko
log iska tr aditionen spelar stor roll för det holistiska synsättet, lik
som för dj upekologin. Intervj uer med ekobönder visar kanske ock
så p å mer allmänna tankegångar om förvaltarskap och att lämna
en frisk j ord och s unda marker till kommande generationer. Man
anser att livsmedel ska produceras loka lt och att man sj älv liksom
de dj ur man föder upp ska le va e tt harmonis kt och värdigt liv.
Vilka synsätt vill då det svenska moderna ekologiska j ordbru
ket framhålla utåt gentemot allmänheten ? Det ekologiska j ordbru
ket ger enligt dess talesmän fler sköna blommor, mer näb bmös,
fj ärilar och fåglar. Kalvarna diar sina mödrar och hönorna pickar
ute på sommaren . Jorden, grunden för all livsmedelsprod uktion,
blir bördig och levande. Idehistoriskt sett inordnar man sig allde
les p åtagligt i det gamla humanistiska syn sättet när det gäller
människans förhållande till naturen . Genom ekologisk produktion
ordnar och hj älper människan naturen till en högre fulländning .
GALNA K O R
Hös ten 2000 och månaderna därpå upplevde Europ a en av de
märkligaste jordbrukskatastrofer någonsin. Tidningarnas rubriker
nådde krigsformat och TV- nyheterna inleddes med brinnande bål
av dj urkadaver. Europa dra bbades då av en våg av BSE eller galna
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Blodiga prov, rigorös
märkning och möjlig
heten att spåra varje
köttbit ända ned till
beteshagen ska hålla
de galna korna under
kontroll. Här tar Rune
Espefält BSE-prov på
ett antal koskallar.
Statens veterinärmedi
cinska anstalt, SVA,
Uppsala 2001.

kosjukan, tätt följd av en omfattande epidemi av mul- och klö,
sjuka. Miljontals djur som skulle ha gett kött och mjölk slaktade-5
och brändes. Ministrar fick avgå. EU införde totalförbud för körr
och benmjöl i foder. Norge stängde sina gränser mot import a'
köttprodukter från EU-området. En "animal nationalism" utbro
i flertalet länder, inte minst i Sverige. Känslan av att det egna la�
dets djurhållning stod över andras och att landets gränser verka
de som skydd mot smitta var påtaglig.
Eftersom den totala köttproduktionen stod inför en kollaps na:
olika länder stängde gränserna mot grannländernas köttvaro::
beslöt EUs jordbruksministrar att införa obligatorisk BSE-test p:
alla slaktade djur äldre än 30 månader. Sverige förhandlade sig p_
vissa undantag, men inrättade ett BSE-laboratorium på Stater:.
veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. En reporter som besök:=
labbet beskrev hur man hanterade kohuvuden som om det vo•.
kärnavfall.
Strax före sjukdomsutbrott och masslakt hade medierna upt"
märksammat under vilka vidriga förhållanden djur transporter.a.-
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des i stora delar av Europa. På samma sätt visades också plågsam
ma bilder från boskapsmarknader och slakterier. Sådant som för
ut diskuterats i trängre djurskyddskretsar och bland djurrättsak
tivister kom nu att debatteras av den stora allmänheten. Helt plöts
ligt var det som om den vanlige konsumenten skådade ett miss
handlat lik eller ett kadaver på middagsbordet. Köttkonsumtionen
sjönk i vissa länder med nästan 70 procent. Människor och mass
medier som aldrig förut intresserat sig för djuruppfödning disku
terade ingående och initierat om hur köttmjöl till djurfoder bered
des, och vilka inneboende egenskaper proteinet prioner hade.
Mycket av allmänhetens och mediernas reaktioner kanske kan
uppfattas som överdrivna, men de visar på att mat, kanske i lik
het med sex, inte hänger samman med förnuftet. Mat berör våra
innersta känslor. Vad händer med oss om vi måste leva i skräck
för det vi äter? Den debatt som följde på den direkta krisen kom,
förutom att det rörde sig om huruvida mat kunde vara farligt för
hälsan, också att handla om under vilka omständigheter animali
ska livsmedel producerades. Det handlade också om den allt ökan
de internationaliseringen av jordbruksproduktionen. Hur skulle
smitta kunna spåras när både foder, djur och livsmedel transpor
terades om varandra?
Sverige var förskonat från BSE-smitta, något som man menade
berodde på framsyntheten att redan 1986 förbjuda användningen
av kadavermjöl, detta trots att ingen då kände till sambandet
mellan kadavermjöl, prioner, BSE och den mänskliga varianten
Creuzfeld-Jakobs sjukdom. Hur denna svenska framsynthet kom
sig är en sorglustig historia om personligt mod, mäktiga industri
intressen och trångsynt forskning.
Vad mor lärde
Vid slutet av sjuttiotalet arbetade Anders Larsson som husdjurs
konsulent på lantbruksnämnden i Uppsala. Han var uppväxt på
ett småbruk i Skåne, där modern skötte både djur och barn. Som
husdjurskonsulent hade Anders problem med att vissa kor reage
rade när kraftfodergivan ökades. Eftersom kornas problem upp
hörde när man gav dem enbart vegetabiliskt kraftfoder, fattade
Anders misstankar. Innehållsdeklarationen på fodersäckarna be
skrev bara näringsinnehållet, inte vad det var tillverkat av. Fabri
kanterna hänvisade till patentskyddet.
Den svenska lagstiftningen förbjöd bönderna att gräva ned el
ler bränna självdöda djur. Dessa skulle i stället lämnas in för de-
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struktion. Djuren kunde dock bli liggande på gårdarna innan de
hämtades till slakterierna. Där lades de i behållare tillsammans med
sj uka organ. Efter en tid kördes den nu ganska upplösta massan
vidare för att beredas under hög värme. Efter processen tog man
bland annat vara på fett och protein som sedan blandades i kraft
fodret. Att korna överhuvudtaget åt detta, berodde enligt Anders
på att man vid den tiden lärt sig pelletera fodret, vilket tog bort all
lukt och smak.
Tillsammans med en kollega skrev Anders 1 9 82 till dåvarande
Lantbruksstyrelsen och undrade över sambandet mellan foder och
djurhälsa. Lantbruksstyrelsen uppdrog åt Sveriges lantbruksuni
versitet att forska om detta. Efter ytterligare påtryckningar sände
Lantbruksuniversitetet några år senare en ansökan om forsknings
medel, riktad till Lantbrukets fond som förvaltades av lantbruks
kooperationen. Ansökan avslogs emellertid.
Vid samma tid började Anders trakasseras av foderindustrin och
LRF. En tjänsteman på lantbruksnämnden sattes till att undersö
ka om Anders hade begått några tj änstefel. Man uppmanade även
hans chef att avskeda sin medarbetare . Lantbruksdirektören ifrå
ga hävdade ämbetets integritet och tog sin tjänsteman i försvar.
Allt detta pågick mer i det tysta, men så en dag blev katten till
en av Sveriges Radios redaktörer sjuk och man misstänkte katt
maten. Någon kände till Anders material om djurfoder och en
reporter började undersöka det hela. I december 198 5 sände så
Riksradion ett program om kadaverhanteringen som fick folk att
börja må illa. Foderindustrin blev hårt ansatt och förnekade sam
bandet. Men redan i början av året därpå meddelade man att in
blandning av kadavermjöl upphörde med omedelbar verkan . Sam
tidigt tog dock en av Lantbruksuniversitetets professorer till orda
och förklarade att köttmjöl från kadaver var högvärdigt protein
som djur utan risk kunde äta.
Ett decennium senare ångrade han kanske sitt uttalande. Pro
teinet må ha varit fullvärdigt, men riskfritt var det inte! I mars 1996
var det dags för nästa mediastorm, men denna gång på europeisk
nivå. Då meddelade den medicinska expertisen i England att man
inte kunde utesluta ett samband mellan BSE hos nötkreatur och
den mänskliga varianten Creutzfeldt-Jakobs sjukdom hos yngre
människor. Detta blev början på den stora köttkris som skildrats
ovan och som kom att dominera början på det nya årtusendet.
Bakgrunden var att man just i England hade haft upprepade fall
av BSE hos kor. BSE, som står för bovin spongiform encefalopati,,
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medför att hjärnsubstansen omvandlas till en svampformad mas
sa. Djuren får svåra balansrubbningar och flertalet hjärnfunktio
ner faller bort. Döden inträffar efter kort tid. Sjukdomen är känd
hos får där den går under namnet scrapie. Som Creutzfeldt-Jakobs
sjukdom förekom den hos gamla människor, men det var helt nytt
att yngre individer nu drabbades. Man kände dock till en liknan
de variant hos vissa folk där det ingick i begravningsritualen att
äta en bit av den dödes hjärna. Forskarna hade även konstaterat
att varken virus eller bakterier orsakade sjukdomen. Misstankar
na riktades mot de nyligen upptäckta prionerna, en variant av
proteiner som normalt finns hos levande varelser.
Det samband man nu anade var att med kadavermjölet, där sju
ka kor maldes ned för att bli foder till friska dito, fördes sjukdo
men vidare. Smittämnet var just prionerna som visade sig bära på
hittills okända egenskaper. Människor som åt kött från djur som
ännu inte visat sig sjuka kunde därefter drabbas.
Brittisk köttimport förbjöds. Jordbruksbyråkratin gick på hög
varv inom EU och i Sverige berömde man sig av framsyntheten att
redan 1986 ha förbjudit kadavermjöl. Men om husdjurskonsulen
ten Anders Larsson var det länge tyst. Själv tänkte han kanske att
mors lärdomar om god djurhållning var guld värda, och år 2002
mottog han en guldmedalj ur kungens hand för sina insatser.

RÖTT DÖTT KÖTT
Antalet veganer och vegetarianer ökar, inte minst bland ungdo
mar. Statistiken är bristfällig, men man räknar med att mellan tre
och sex procent av svenskarna är vegetarianer. Andelen rena ve
ganer är dock betydligt färre. Trots allt fler veganer, stiger kött
konsumtionen i hela världen. På 30 år har den i Sverige ökat med
30 procent. Båda dessa trender är egentligen ett utslag av samma
fenomen, nämligen ökad välfärd. Människor som av etiska skäl
inte äter kött återfinns nästan uteslutande i välbärgade länder i
Nordeuropa, USA och Australien. Möjligheten att göra sådan val
saknas i den fattiga delen av världen. Samtidigt kan den ökande
köttkonsumtionen också ses som en indikator på hur välståndet
breder ut sig i vissa områden tillsammans med en västerländsk livs
stil.
På vilka grunder bygger då valet att antingen helt avstå från kött,
eller att sträva efter att maximera sin köttkonsumtion? Låt oss
börja med vegetarianerna. De sågs länge med viss ironi av svens-
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Konstnären Thor
Fagerkvist, själv vege
tarian, protesterade
redan år 1945 mot
uppfödning av djur till
köttmat. På målningen
"Den svenska julen
odlas" ser man hur
grisarna slussas bort
från suggan, göds i
olika kättar och slut
ligen hamnar på slakt
bänken. Det som i
konstnärens ögon sä
kert sågs som en tvek
sam djurhantering
upp(attas kanske i dag
som mer idyllisk. Små
rara kättar och männi
skor som rör sig runt
djuren.

ken i gemen och betraktades som något av hälsofanatiker. Ett sam
lande namn under trettio- och fyrtiotalen var Arne Waerland med
dennes betoning på renlevnad, råkost och kruska. De flesta a,·
efterkrigstidens vegetarianer valde bort kött av hälsoskäl, en deI
åt mjölk- och äggprodukter, andra var helvegetarianer. Idemässigr
bör de snarast räknas som en del av den begynnande hälsorörel
sen och som förelöpare till det sena 1900-talets allt starkare kropps
fixering. Hur köttproduktion bedrevs och under vilka former dju
ren hölls var inte den centrala frågan för den tidens vegetarianec
Mer trevande under sjuttiotalet, men växande i styrka decen
nierna därpå, formerades veganrörelsen. Militanta veganer blev fö;
en tid ett begrepp och tidningarna rapporterade om aktioner dä�
djur släpptes ut i det fria och slakteriföretagens bilar eldades upp
Även om de militanta var en ytterst begränsad skara, så inneba;
denna våg av vegetarianism något idemässigt nytt. Nu stod dju
rens rätt i centrum och inte så mycket den enskilda individens hälsa..
Med djuren satta i fokus finns därför mycket starka band mellac
vissa djurskyddsorganisationer och veganrörelsen. Ur detta gemen
samma intresse växte också kravet på att man inte längre skulle
tala om djurens skydd, utan om djurens rätt. Medlemmar i orga
nisationer som verkar för djurens rätt är normalt sett veganeL
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Däremot finns det säkert många veganer som inte är organiserade
i någon djurrättsorganisation.
Frågan om djurens ställning i skapelsen går tillbaka ända till
antiken, där filosoferna grubblade över vad som skilde människan
från djuren och om det överhuvudtaget gick att finna någon skill
nad. Redan under tidigt 1700-tal formulerades de huvudargument
som i dag används mot dj urhållning. Den moderna vegan- och
djurrättsrörelsen tar därför sin utgångspunkt i 1700-talsfilosofen
Jeremy Benthams uttalande: "Frågan är inte: Kan de tänka? Inte
heller: Kan de tala? Utan: Kan de lida?"
Eftersom vi kan se att djuren faktiskt lider måste vi i enlighet
med djurrättsrörelsen göra vad vi kan för att eliminera lidandet.
Detta ordnar in rörelsen i den utilaristiska traditionen med sitt
ränkande om att maximera lusten och minimera lidandet för så
många som möjligt. På något vis finns det enligt anhängarna all
tid en logisk väg att bedöma detta. Hos djurrättsanhängarna är
människovärdet aldrig överordnat djurens värde. Döden är sam
ma plåga för båda. I utilarismens namn bör vi därför eliminera
lidandet för både svårt sjuka människor och djur, det vill säga avliva
dem. Så tänker kanske inte de flesta vardagsveganer eller ungdo-
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Den industrialiserade
svinproduktionen
firade sina största
triumfer under 1 9 70talet, som här på Stora
Bärby i Uppland. Sam
tidigt började diskus
sionerna föras om att
produktionsformerna
borde ta större hänsyn
till djurens naturliga
beteende. Här syns
medlemmar ur Nor
diska jordbruksfors
kares förening, NJF,
beundra den storska
liga och rationella
djurhållningen.
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mar som rycker ut för att befria några burhöns. Tillräck
ligt många djurrättsaktivister har dock gjort jämförelser
mellan djur och handikappade för att det som först verka
de litet löjeväckande med befrielseaktionerna fått skrattet
att tystna.
I förlängningen av den mer radikala vegan- och djurrätts
rörelsens ideer finns en relativisering av människovärdet och
därmed ifrågasätts hela den västerländska civilisationens
antropocentriska eller, om man så vill, humanistiska grund
valar.
De flesta människor ställer inte upp på att djur och män
niskor i alla lägen har samma värde, men husdjursetik är
ingen lätt sak och rörelsen vinner ofta allmänhetens sym
pati när man visar på omständigheter där djur far illa eller
plågas. Sverige har en stark djurskyddslagstiftning och djur
rättsrörelsen behövs för att driva den framåt och kontrol
lera att den efterlevs av livsmedelsindustrin och j ordbruket.
Även om detta är ett viktigt mål, så är det ändå inte huvud
målet för de mest radikala djurrättskämparna. Det är i stäl
let att få slut på människans förtryck av djuren. Männi
skan har enligt dem ingen rätt att utnyttja djur vare sig som
föda eller till andra produkter. Listan på varor och ämnen
NäT jag höll på att dreun-a en 11.ngh°"c så bll"tl jag
av animalt ursprung är mycket lång. År 2001 omfattade den
angri n av en T!Z.'landl!' djurtiän.
sju sidor där de flesta ämnena inte alls är till för att inmun
digas, utan ingredienser i allehanda produkter. Nästan samtliga
Den radikala djurrätts
rörelsen vänder sig
produkter utvinns efter slakt, och slakt uppfattas i detta samman
mot att människan
hang liktydigt med mord.
överhuvudtaget håller
Skildringar i ord och bild av just slakten används av djurrätts
djur. På teckningen ur
rörelsen när man önskar påverka den allmänna opinionen. Få
tidningen Lantarbeta
ren 1 968 har en tidig
människor vill se djur slaktas och kanske har de med tiden blivit
djurrättsaktivist tyd
allt färre . Troligen har slakten alltid varit svår både att beskåda
ligen gått till attack.
och att utföra . Djurens blickar, skrik och ångest tycks alltid ha be
rört. Folkminnesarkiven gömmer på uppteckningar om hur skräm
mande slakten var, och hur barn och gravida kvinnor borde hållas
undan. Ritualer och tabuer kring slakt kan tolkas som ett sätt att
hantera ångesten inför att döda en annan varelse.
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Den manliga biffen
Att svensk djurhållning skulle innebära förtryck av djur, och att
slakt är det samma som mord, är naturligtvis inget som jordbru
kets företrädare instämmer i. Djurhållningen är en så intimt inte-
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grerad del av jordbruket och har en lika lång historia som odling
en. De flesta bönder upplever också djurrättsrörelsens beskrivning
ar som djupt orättvisa när de sliter med mjölkkor och smågrisar.
Reaktionerna i bondeleden tyder ibland på att man ser hela nä
ringsgrenen vara hotad, och jordbrukets organisationer driver
ibland kampanjer för animaliekonsumtion och mot vegetarianism.
Oron förefaller dock obefogad. Med ökat välstånd stiger kött
konsumtionen i hela världen. Det är därför ingen tillfällighet att
Kina ökat sin köttkonsumtion från 27 miljoner ton år 1 9 9 1 till 53
miljoner ton år 1 9 9 8 .
Även i Sverige har köttätandet förknippats med välstånd, både
i det allmänna medvetandet och i den politiska retoriken. När man
på sextiotalet debatterade de höga livsmedelspriserna var ett åter
kommande argument att även lågavlönade barnfamiljer skulle ha
råd med en bit helt kött i veckan, inte endast falukorv.
Djurhållningen i Europa har långt ned i historien varit mycket
omfattande och konsumtionen av kött betydligt större än i till
exempel Asien. Under 1 700-talets ekonomiska uppgång i både
Nederländerna och England följde en stegring av köttkonsumtio-
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Manskropp mot djur
kropp. Köttet, en del
av den västerländska
patriarkala livsstilen?
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nen. Köttätandet signalerade lyx och överflöd och hörde också
samman med urbaniseringen. I staden omskapades dieten mot mer
köttmat, medan allmogen fortsatte att äta mer av mjöl- och mjölk
produkter. I Sverige kom en sådan förändring först mot slutet av
1 800-talet, men kött har även här historiskt sett varit en symbol
för fest och njutning. Kött av olika slag har hört till årets högtider
och köttet bröt fasteperiodens försakelser.
Köttätandet är alltså djupt rotat i den europeiska kulturen och
dess arvtagare i USA, och sprider sig nu allt hastigare som en del
av den västerländska livsstilen. Några av de mest fundamentalis
tiska veganerna menar att köttätandet är en del av det västerländs
ka patriarkala förtrycket . På samma sätt som den vite västerländs
ke mannen förtrycker kvinnor, förtrycker han också djur. Först när
patriarkatet faller upphör både djurhållning och köttätande, an
ser man. Även om sådana åsikter tycks långsökta finns det onek
ligen en koppling mellan kött och manlighet. Under den borgerli
ga epoken tillföll det husets herre att tranchera steken och när
dagens utegrillar börjar osa, så vänds köttbitarna i allmänhet a
far i huset.
Andra, mindre fundamentalistiska, menar i likhet med en allt
större del av miljörörelsen att djurhållning av det slag som bedrivs
i i-länderna omöjligt kan tillåtas växa till sig i andra delar av värl
den. Den mängd energi, de kvantiteter vatten samt de enorma land
arealer som i sådana fall måste till, existerar inte på vårt klot. Av
alla hot mot den framtida miljön kan en global industrialiserad
djurhållning utvecklas till ett av de största.

ÖSTER OM EDEN
När Adam och Eva lämnade Edens lustgård förändrades deras
existentiella belägenhet högst avsevärt. Genom sitt tilltag att äta
från kunskapens träd fördrevs de från naturen till kulturen. Trä
dets frukter hade givit dem kunskap om livets mysterium. I lust
gården hade de aldrig behövt hungra, utan hade i likhet med dju
ren försett sig med vad de behövde. Herrens straff var att de nu
måste tillämpa sin nya kunskap och själva stå för sitt dagliga bröd
genom att bruka marken öster om Eden. Så tolkad kan paradis
myten ses som en beskrivning av den kunskapsrevolution som
jordbruket innebar. Genom jordbruket var inte människan längre
en jämbördig part i naturen. Hon hade i stället att som kultur
varelse sluta ett förbund med naturen.
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De fem banden av Det svenska jordbrukets historia handlar i
hög grad om hur kunskapens träd växt till. De olika författarna
har visat hur jordbruket genomgått flera revolutioner under den
behandlade perioden. Historien förmedlar hur människan i sitt
fördrag oavbrutet tänjt på naturens gränser. Vi befinner oss i dag
i en situation där vi måste fråga oss hur långt vi vågar gå. Djur och
växter har drivits förbi sina biologiska utgångspunkter, och vi är
med gentekniken just i färd med att öppna och manipulera livets
innersta väsen. Herren har för länge sedan lämnat oss åt vårt öde
öster om Eden. Bara vi människor har kunskap att sätta gränser
na för hur vi använder vår kunskap. Kanske måste detta ske inn
an kunskapens träd faller.

343

Adam och Eva äter av
frukten från kunska
pens träd och drivs
sedan ut ur lustgården
för att öster om Eden
bruka jorden i sitt an
letes svett. Valvmål
ning från omkring
1 500 i Hästveda
kyrka, Skåne.

