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Företal

L)en moderna :ir-ftlighetsläran är år-sbar-n

nred 1!)00-Lalet, Lrtveckling och ktrnskzrps
rLppbluunacl har nästan uteshrtande skett
rLncler-delta sekel. Cnrnden lades clock trn-
clel iilhtindradet innan.

Sedan (;r-egor- Nlendel prrblicelade sin
epokuiir-ande uppsats I E6:i, sorn beskrel för-
.öl med plantll'brider, lrar-r'nrcket hänt
in()l]r den veteoskap sorn lallas gcrrctik cllcr'
rir filighetslära.

Fri letenskaper-har ocks:i påverkat den
r erenskirpliga, politiska och sociirlir clcbattcn
pu ctt såclarrt sritt som genetiken har-g..jort.
(,enetikens fiamsteg inom r,åxt- och htrs-
cljtrlsorlrådet har rktLlaliserat fi irgur orn
dess nir jligheter- inom hurlanmeclicinen
, rch eflekter- på rrånniskans livsvillkor^. Fr'å

{an onl arlets och miljirns betldelse liir
nr:inl1iskols utveckling år inte bar-a \.ete]r-
.kapljg, clen har. också bet)delsc för \,LiIt sätt
ltr upplattr oss sjJrh'a och hur vi inrittar- och
pl.ir, ir'\,ir I .:rnrlr,illc. ( i-treriketr ;ir ert re-
ienskaplig verksamhet sonr er-ipel in på
nnnga olika omr'åclen och soru clär'firl på
r elkar oss allzr.

\-rixtfiir-iitllar-na har- utiikat sin tekniska
ar scrral och skapat vlixtcr rrrcd dclr,is arrrror'
luncl:r egensk:rper-. Der-as :rnstr-ingningar- hrr-
grtL ut pä att både å)rdra de produkte. våx-
rerna gcr upplrtx'till och att förändra clcras
odlingsegenskaPer-. Ett ofia diskuterilt exenr-

1 -l p,rdcr .rtr,rtc.lt r.irtrt :,,tn.{i,,t ts t-si.t*n
ta rlot ogr-äsbekärrpningsmeclel. Lroln hus-
cl.j Lrlsfirrädlingen hlr teknikel till exer)pel
till:irrpats f iir att iclentillcra sjukdomsgencr
men ocks:i fiir att öka proteinhalten i l:ir-
och korr.jö1k.

Stor medial uppståudclsc \,äcktc d.'skot
rka firrskare som i mitten på 9(ltalct nrcd

delacle atL de prodtrcer-lt e11 fär'som v en
gcnctisk kopia a\,e1t annat: det beriimcla
läret Dolli. Det rLr-r'etenskaplig syopunkt
intressanta iir att man l-vckats fii cn vanlii4
kroppscell att så att säga star-ta orr och ut-
vecklas till ett liunm. BetecknaDde är'att dcn
nrediala clebattcn curcilclticl kom att harrd
la orn nriijlighcterna att skapa gcDctislia
kopior-al miinniskor och cle 1är-ol som kun-
rle lar-n liir-bundna nred en såclan Lrnecklins.
Det vctcrrskapliga irrrrchirllct harnrratlc
slabbt i sliug-gan. Om man renodlar stzincl-

prrnktelna kan rlan säga atL debatteu orn
genctikcrls korrsckvcrrsc| oftr pcrrcllat rncl
lan li ena siclan sknickscenarier_ son menat
sig visa straflet iör'att rnänniskan lijr-bl.vter
sill lllot naturens or-clning, or:h å iurtlra sidan
Il ;m.tep* o, Ir rrLrriLoprirrri.r.ti.L.i' i.i.,rr, r

om eu förlolacl framtid utun sliilt och dlir
sr'åra sjukdorrzu-kan stoppas innzrn cle bn'ter
Ur. Di.lll..i,'|ler ll,rr olr.r lör'r5 rran rrtq,rrrqr-
prurkler sorr. fi är'r biida sidor, hlrfi ner-eller^
rttirtcllc rrrirrnatir,a irrrrcbirlclcr-. Urrclcl scrra
re ticl h:rr landvinningarna inom HUGO
projektet, som kartliigger det urånskliga
genorlct, ocksi firtt stor plals på tidnirlgar.
nas debettsidor

Båda ståndpunkterna är- r'e Lenskapsh is 1o-

riskt intlcssanta.
Ln.r, r.l .llldie lri \i:,rt / lll.intir ltfl-

fattar-naturen och dess orcbring sonr heliq
ciler ririirbar-. och att människans uppgili
snarale iir att skvdda och bevala denn:r ba-
lius än att miuipulcra der-r.r

L)ct år llistoriskt sett intr-cssaDt att sc att
er crd,trt t,rnle kar hel.rqg,rr id;q. ictt 'am-
h:i'le.nrrr ri pa rnirrga s.ltt herraLre' .,'m i

huvuclsak firrrrtrf tssq rt. Åsklitlrtiugcrr sonr
szidarr har dock en m,\'ckct liing historia, den
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är bl.a. en av grundvalarna för det grekiska
tänkandet under klassisk tid. I vetenskaps-
hi5lurien lrnns dl.tt:om en .låndigl nål\dl-
ande fiirestållning, om ätr i olika skepnader
Det är också intressant eftersom kristen-
domen i sin tur', med sin starka antropocen-
triska grund, traditjonellt betraktats som en

rnoralisk motivering till människans exploa
tering av natureu.

Dcssa uppfattningar har oftast haft störst
bärinq på genteLtrilens Irlvi, liing irr,,nr

humanmedicinen. Men når- husdjursgene-
iike kommit mer i lbkus så har dess verk-
ningar också diskuterats på liknande sätt.
Denna natursln är en ideologisk invändning
mot gentckniken, det finns också cn skePsis

cller ovilja sorn bottnar i ren rådsla för det
man inte har kurrskap om. Man kan mecl fog
säga att genetiken är en av de vetenskaPer
sonl tydligast åskådliggör förhållandet mel-
lan livsåskådning, normer och attityder till
vetcnskap och teknik.

Meningsutbytet i media har dock sållan
präglats av något historiskt resoncnlang,
utom möjligen hänvisningar till de perioder
då ra.hrgieniska l;;re.lillninArr var På
modet. En fiirutsättning för det är dock att
det finns lärnplie litteratur att tillgå och som
man kan referera ti11.

I svensk språkdräkt har funnits Ivar

.fohanssons l|latl ur genetikens histoia frän
1979, som i huvudsak berör den emndläg-
gande genetiken. Kungl. Skofls- och Lant-
bruksakadcrnien har tidigare Publicerat Da?

n tensha uäxtförädlingcns hi st oria: .lordbruks
1)(ixternas uh.te(kLing sedan 1880 tald, (1998).

Någon redogörelse av senare datum som på
ett utförligt sätt behar.rdlar just husdjurs-
genetiken ur ett vetenskapshistoriskt Per-
\pelri\ linns irrre. oeh lakri'kt int, ir.rre sig

Europa eller USA heller, r'ad jae vet.

Med det hittills framförda villjag påpcka
bet,vdelsen av vctenskapshistoriska under-
sökringar n1' genetikens frarnr'äxt. Det är
alltså med stor glådje man kan notera att
genetiken, eller nännat-e bestämt husdjurs-
genetiken, nu har fått en historisk uttolkare
på 'rln.la. Bokrn årdessutorn sLlirrn aven
person med s,vnncrligen god inblick i den

l0

!etenskapliga utvecklingen på området. För-

fattaren, Jan Rendel, professor em. i hus
djursförådling vicl Sveriges Lan tbnrksuniver-
sitet, har tagit ett stort stes och presterat en

studie sorn länge lyst rned sin frånvaro i den
svenska vetenskapshistorien.

Bokens upplägg ansluter dll ett nycket
vanligt arbetssätt i svenska id6- och vctcn-
skapshistoriska verk, sättet brukar ofta be-
nämnas receptionshistoria. Bakgmnde n till
detta är att vårt land i stort sett alltid har
varit ett mottagarland når det gäller id€er-
nJi hi\rol in. , '.h elt sält att La 5rg an ell ;mne
är att undersöka hur en utländsk teori, intel-
lektuell strömning eller vetenskaPlig metod
lärr n-dslag i S|er ige och hrtr den m ottaqit:
och behandlats. Denna modell kombinerar
på ett r-ltmårkt sätt det nationella perspck-
tivet med det internationella; Svcrige blir en
del av den intellektuclla världen och svens-

la lörhallarrden katt sr-s ur h be"Lr ira' i ett

stön e internationellt sammanhang.
Att med denna rnetod studera och teckna

husdjur:'qt n.tiLens hi:turia i5rrtigc år ert

lyckat tilh'ägagångssått, r,ilket boken visar på

ett utmärkt sätt. Ett särskilt skäl till detta år
att starten är ganska sen i SveriB-e; när ärftlig-
helsläran \ä1 uppmärkammats får den dock
rejält Iäste, sårskilt inom växtförädlingen, ett
laktum sonr också har betvdelse för hus-

djursliirädlingens uneckling. Svenska veten-
skapsmån tar intryck också från grannlän-
derna Norqe och Danmark, även om USA är
den stiirsta impulsgivaren. Exempel på det
svenska beroendet är att cn av de första text-
erna som tar sin utgångspunkr i dcu n,va

läran år en riversättning av err norsk bok. Ett
annat exempel år- att en av de tongivanclc
gestalterna i Sverige, Ivar.fohansson, fick sin

grundläggande vetenskapliga utbildning i
ål.rnet i USA. Eftersorn ingien kvalificerad
.lc,lning krrrrdc erhjudas i Sr'et ig- ätrnu i

början av 30-talet, var han t\'rrngetr att åter-

vända till USA och univcrsitetet i \r{risconsin

för att genomgä lbrskarutbildning och dispu
tera. En kontakt som skr.rlle komma att spela
er rror loll li,r rnecklingen. inriktnirre,.

En av bokens stora förtiänster år utan
tvekan dcn detaljerade och rediga beskriv-
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rrrrqen av det inorrvetenskapliga skccndet,
.iiLr clen geneliska vetenskapens teoriut\,eck
.ins rarr,as med huldjursföriidlingens till-
.inrprringar Frarrrstillniugen visar h rtr årfi-
:{hetslärzrn anamlras och drir's frarn genortr
::cD tidiga teoribildningen och de firrsta kr'a
.:iccredc cxpelirncntellafi;rsöken i landet.
Dc jnterna faktorenra fzir hiir cn tvdlig och
:.rnrskjLrten position, nen inte på ett sirdant

.-rn att veclerhäIiigheten i cliskussionen på-
rrkas ncgativt. Låsarcrr biblingas på ett

: c1önl\ iirt sä1t en klal känsla av den clyna-
:::ik som präglade siirskilt dct tidig2l skeen-
:cr iutlecklinsen liån biirjan a\,z0-talet
::.rnr rill 50 talet.

S:rrlbandet mellan cn vetcrrskaps frant
. -:-\1. dess institutionalisering och viixelverkan
:::cl1an stirtliga intr-essen oclr det ör'riga
.-.nrhzillcts krav är'en väsentlig clel filr clen
. n1 liilcsrtt sig att sk|iva e !etenskaps Lrt-

..cklingshistoria. Denna del av huscljurs

-Llletikcns fiilnväxt ilår't lirnd kourmer
:: -Ur på ctt llra sätt, ä\'cI o r [ran ytterligare
.-rLlle ktrnna bellsa statsnrakfen sonr aktil-,
' .. ',,'l r 'let .k-err,l-.unr rill .lrrt B,' att

:cn n\'a \retenskapcrr får fast rrrark uncler
rrer-na genom att bli ett åmne på högsko-
l och nnilersitet. C)m rrran skullc blickzr

:.urat oclr föreställa sig kommancle histo-
::.k forskning på ornr'ädet, så skulle man
.Ltnna r:inka sig en studie s()m tar ctt srlllllllt
-r'epp på den genetiska vctcnskapcls ut
. tclling sorn helhet. Skeenclena inom hu-
ll1:rngcnctikeD och \,äxtgeneliken hade stor

inverkan på hän clelserrtvecklinil-en inorn
husdjursgcnctikcn. Niigot som ocks:i an-
t,vcls i boken beträll'andc vrixtgeneliken. I)et
retenskapliga szrmmanhan{ct grcnanta ertel-
lan skrrlle behöva utredas närmarc liksorrr
olika irrtrcsscntcrs irgerande som påver-kar
iilrloppet. En problematiscring av gcnetikens
etjskil dimensionet 5om pä nera sitt gair den
rncr kontrovcrsicll än anclra vetenskaper,
skrrlle också krävas.

Studien bvgger på ar,ancerad fackkun
skap inom hrrscijursavclrr och på historiska
efterforskningar. I ordet !?Ictlthuqrhistoia
har fiirfattaren i sin urtdclsirklting av den
sle nska husdjulsförädlingens liamvilrt placc
rirt torr\iktcn på lr.,tcnshal s\a1'are in hi.rlori!.
Dctta iir clock gjor-t utan att det hislol iske
har- reducerats till utsm,vckning ocir till
behör De1 r'etenskap.rålslorislia krar,et pzi his
Iori.Lr..rrrrrrrrrrhrnq r" lr he.Lrirningrr :ir.
trots rllt, \'äl tillgodosett.

Resultatel är ett arbete som mecl stirrsta
sannolikhet kornrner at1 inspirera till \,idare
lbrskning i ämnet. Bokcn iir uucler alla orn-
ständigheTer en given utgirrrgsprrrrkt lir crt
var sorn vill låra sig rner om en spånnande
las i den slenska vetenskapshistolien och
o[l d.'n svcnska htrsdjur-störäcllingen som
hal't en ar,görande ben'dcisc firr tlet svelska
lantbruket och i fblklirrsörjningcn.

(lppsala i nuts 2001
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Författarens örord

Skogs- och Lau lbntksakadem ien olclnacle
I9l) 1 ett ninis)1rlpt-rsiunr om rtt\'ecklingcn av

Sleriues jorclbnrk under I90(ltalct.Jag hade

onrbetts hälla inledningslircclt-aget om b trs-

djursskötseln. Elicr nötet koDt2lktacles-iag av

KSL-,\:s crrer-giske akirderniagrorrom, Told
Eriksson, sorn fiågaclc orn jag kunde tårrka
mig i1tl skri\'a ert lltet-a ornfattande ö\'cNikL
iilcr hirscl jrrr-sar,ehs utlecklirtgJ. Akaclcrnien
lille infiil millennicskiftet dokumcntera sanr

spe'leL mellan folskning och plaktik ilorr
jo rd br^rrksn:iringen. NIan hacle redau plrler
pii en bok om liixtfiirädl ingeu. Ett:rrbetc
orr husdjursaveJn skullc diir'fiir vara r'ålkonl-
rret. Det \,ar långt till rlillcrrnieski['tet och
jag skulle snar-L gå i pcrtsiorr, sii iag hacle inga
betiinklighetcr:.fag gillaclc ånnet och hade
llållit tlcla föreläsniugar liir studeoternzt
clir orn. Nr.r skullejag ha rrrass<tr al ticl tlod-
cle.jag. Alltnog, cn lad trppdrag och en liing-
r irr-ig sjukdom kom ernellan.Jag ktulde l'tir-st

g|irdr,is kornDta igårtg rnetl arbctel Lrn.Lel-

1997 så bokcrr föreliggcr- först nu i fär'digt
skick.

\länrriskan har i någon lirrm beclrivit hus

cljtLrsavel så Lilge sout hon halt lrtrscliur-.

Hrrsdjtrrsgenetik är diir-errrot c'rl gauska n1

fi)reteelsc. Clenetikcn föcldes trlder 1900

ralcts allra firrsur år. clå N{endels:ir-ftlighets-
lagar- åteltrpptiicktes och bckr'äIiacles. Det
.lr.ll- ernr ll, rtrd l:r tr:r';t.1 'le, enttirr il'rt 'tr
\ etellskapen krrntlc föt klara trccliirYnittgcrl
er klantilntiln egenskaper såsotn uljiilkar'
krshring och tilhåxt och dcras \'ztriation. En

selektionsteot-i r'äxte ft am sonl klrn(lc orl-
:iittas i pr-nktiskr {ör'äcllingsarbcte. Det blcr
mii.jligt att iiilrindri huscljtu eus ege'nsk:tpet-

iönskrcl riktnirrg j eu snabbare takt än uå-
qonsin tidigar-e. L)et gnrncll:iggande albetet

1ör uppbvggar clet a.\' sclektionstcorjn gior'
des i LISA och Englatrd uren dett ttla vctcn-
skapen ctablerades tidist i Sr,t:r'ige.

Boken beslir-ilel hrtt- ltuscljtitsgerre'tiken
r'äxtc lram i Sver-ige. Samspclet tllellart ttt-
lärr,[.1a.-'rL \\en.L.r I L, r \ I n rr , li* L r . r e r ;. in

gJående liksorn samverkan rnellan de svenska

folskarna octr firretråclar-nl fitl detr plaktis-
ka arcln. Hriscljttlsaleln l'ortsirtte enligt sin

egen clllanrik tit h i stort sett ober.oellde av
"grå" r'eterrskaplig teoli ttnde1 l900 talets
liilsta tre decenrrier. N'len rcdan under 192(l
talet biir-jirde en ånclriupi ske li-:imsl genorti
insalser al Gcr t Bounier och IvarJohltrsson,
scdcLnera professor-er i gcrtetik respcktive
hLLsdjursgcnetik. Bortnier initierlcle trtlcler
19?'0 talet licl (lct rt)itrrättade Insrirrrtlr för
huscljursfiililtlling rttvc'cklingen ill' artiliciell
i.r.rIli ili,,n p:l II,,Il-Ii.IIIII i \r, tiqr sarrt
ledclc tleLaljeraclc sttrdier- ev cnriggiga nirtklea-
turst\illingar..Johanssolt :i sin sida lade gr-r.rn

den till praktiskt rillairnPbar ar,clsr är-deriug
hos fr'åmst nirtkleattir sarr t int.oduccradc e1l

li,r srrr ti,l lu\,Irl ||lrli lrr rrrl'l.rri.rri rg i

lrrr.djur.grrreril ri,lderr l' r.l{l r'rlet rtirrr:itta
cle Krrng-1. Laudrt Lrkshi)gskolan i UPPsala.

Bc,rrrriet ,,, lr jL,lrarr.',,tt L',rrr.rll nrila.am-
r,er-k:r rned 1öretriiclltrna för clctr itncler 1940

talet bildadc Riksorgzrnisationcn Sveriges
Scnrinföreningar (RSS). Lcdarskapet för RSS

bestod zn'personer i)ppua liir nvheter-. Sanr

spclet mellan llSS och fiir^etr'ädar-t: filr derr
hrrscljursgcleliska fcrrskniugeu och för- rellro
cLrLktionsfolskninscn på Krrngl. Veterinär
högslolan korn iltt leda till en på r ctenskap
gr-urrcLird utlecklin g al svcttsk hrisd j Ltr-savel

liån orukling l 50.
I ert historiskt :u-bcte år det alitid s\'äI-t rrtt

såtta tidsntässipJa griirtser. Eu cpok gåt-rtl-
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ligen gradvis över-i nästa. För husdjursgene
tiken bildar l9oGtalet en ganska naturligt
avgränsad epok. Som redan nämnts etable-
rades genetiken sc)m en nv vctcnskap under
1900-talets fairsta år och i slutet av århundra-
det hade den molekvlära senetiken och
DNA-tckniken kommit så långt aft d(:n bår-
jat få viktiea prakriska tillämpninflar. Inom
växtlörätllingen kan man t.o.m. tala orn ett
palirdigrnskifte eftersom mer och lner av
växtförädlingsarbctct elier 1990 baseras på
gcnteknik. Inom husdjursgerrctiken går det
av naturlisa skäl långsammare. IJögre djur
är mer kompliccracte ån r'äxter.

För att fiirstå husdjursaveln under de för-
sta decennienla ar' 1900-talet visade det sig
niid\'åndi€it att också ko.tfattat behandla ut-
vecklingen under 1800 talers sista 50 år-. Det
var då många av de id6er och stmkturel eta-
blcrades som hade betxdelse under-bi'rrjarr
d\ llll JU-tJlrt. Så lu nrla sletldr' .rr )l a ir nput tt-l
av avelsdjur och bildander av många avels-
{öreninsar trncler' 1800-talets senare år. Det
är också nödvändiet att tillämpa en något
Ilvtandc tidsgråns för vilka vetenskapliga
arbeten, producerade under 190O-talets se

rrare år, som skall behandlas. När man skall
diskutcra vetenskapliga arbeten är det ofta
viktict att kunna betrakta dem på distans.
Jag har därför ej gjort cn fullståndig genom-
gång av den svenska husdjursgenetiska litte-
raturen efter 1985. llnder den tidsperiodcn
harjag endast tagit upp arheten, som kom-
rnit att ingå i praktiska avelsprogram eller
som analyserar- ellekten av avelsåtgårdel på
djurens produktion och hälsa. Desslrtom
harjag ansett det nödvändiet att ta upp nå-
got om de molckvlärgenetiska studierna på
huscljLrr även om de i Sverice påbörjades
fiirst omkring 1985. Gentekniken har kom-
mit att stå i fokus i den allmänna debattcrr
under senare år Det är därför angeläget att
också beröra detta område nåeot. Ytterliga
re en restriktion har tillämpats. Innehållet
hegtårrra' rill lanthruker. h u'dju r.

I ett avslutande kapitel "Tänkar inför fram-
tiden" tarjag upp etiska och andra fråcor
som har sarnband med de mycket snabba
förändringar, som kan åstadkommas hos
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djurpopulationerna genom rillåmpning av
de mycket eflektiva urvalsmetoder, som står
till buds eiler som med stor sannolikhet kan
komma att rillärrrpa. inorrr den rrår rrra.te
lramtiden. Hu.diur.pi'lrl.lliorrrr nr jT err

viktig senetisk resurs, som det är naidvändigt
att vårda för framtida generarioner.

Det har r.isat sig örlsk\'ärt att behandla en
del rr,I.aktirirer, t i,.lr lrugtarr rncra rr-
gående än vlrd som år lärnpliet i den löpan-
de texten. Fiir dessa har särskilda faktarutor
utarbctats. Sådana har också använts för atr
presentera pcrsonporträtt av några av cle
huvudaktcirer, som styrt utvecklingen av
svcnsk husdjursgenetik och avel under 1900
talet. En del av faktarutorna har för-fattats av
liiståcnde specialister och publiceras undel
deras nantn. Andra har -jau själr' samman-
srällr.

Boken viinder sig främst till studerande av
åurnct husdjursavel samt till dc många för-
troendenrånncn och anställda inom landcts
husdjursorganisationcr Boken är förhopp-
trirrg.ri., u lså ar intre:selör pltron.r inrrer-
.er ade ,.rL a. r ; r- , rch r etenrLapslristor ia sa m t

fiir hur på vetenskap grundacl kunskap sprids
och omsätts i praktiska handlingsprogram.
Dct har rar it min ön.kan t,ch irrteltrul aLr

förklara den vetenskapliga bakgrunden till
de system som nu tillärnpas eller tillåmpats
inom dcn praktiska aveln med de olika cljur-
slagen, hur de utvccklats sant deras effekt
på prochrktivitet och djurhälsa. Samtidigt
som boken beskriver skeendet vill deu ock-
så redUgöra lör 11r olika altörern.j{ in:\nlser
och de fiirslas och motförslag som diskute-
rats och bmtits mot varandra innan praktis
ka h a nd lingsprog ra m lunnar r l lb rm.r{.

Det är uppenbart art en bok som denna ej
kunnat komurzr till stånd utan insatser från
många meclhjälpare. Pcrsonalen på KSLA.:s
bibliotek har varit beh.jålplig rned att få fiam
annars sr'åråtkorrliga ptrblikationer och doku-
ment..Jag vill särskilt tacka lil.lic.Jimmv L,v-

hagen, som hållit i prcrjektet fiån akade-
miens sida, 1ör gott samarbete. Ledningcn
för Institutionen för husdjursgenetik, SLU
har stött arbetet på många sätt. Jag skulle
knappast ha vågat ge mig i kast med upp-
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giften omjag inte vetat attjag kunde räkna
med att få hjålp med renskrivning och dato-
risering av rnanuskriptet av min "gamla" sek-
reterare Britt-Marie Gillberg. Vi har trivts
med att få samarbeta igen! Jag vill också
tacka institutionssekreterare Monica Jans-
son för den goda ordningen på institutio-
nenr ar[i\. vilkel gjort det lärr atr finna gam-
la handlingar och publikationer

Hela manuskriptet eller delar därav har
lästs och kommenterats av flera personer,
som kommit med värdefull kritik och syn-
punkter för vilkajag är tacksam.Jag vill sår
skilt nämna statsagronomen Eskil Brännång
som varit en ovärderlig diskussionspartner i

takt med att manuskriptet vuxit fram. Många
en'kilda personer och ar el'organ isar ion cr
har varit behjälpliga med att få fram låmp-
liga bilder. Bilder på för- och eftersåttssidor-
na har utformats och målats av mitt äldsta
barnbarn Emma Rendel, London.

Till alla, nämnda och onåmnda, som på
olika sätt bidragit för att göra boken bättre
genom sl.npunkter, förslag, bilder m.m. vill
jag framföra ett hjärtligt tack.Jag förmodar
att det trots allt fortfarande föreligger en del
bri\ler o.h lel i bolen. l-ör dem är jaq ensam
ansvarig.

Uppsala i februari 2003

Jan fundel
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Inlednine

L ir ec klilgctt av hustljrrrel till vim clagars
r Il eItii a "lirclellirr-:icllalc eller.specialinrik-
-,rdt ploclLrccntel ur t.ex. pälsar. iigg. hi;I1
, llt l rrjirlk hll ralir en iiirrgsltrrr ll-ricess.
\Iiinrriskan hlt- sedan urnrinlcs ti.l fillstiitt
.Ltt err clel iu clt skilluaclel sorl llnns rrrellan
:irtliviclel irrtinr el \iss ar'1 iil-lir.1.lligt b(itins

l, \l.rtr lr:rr .r r\;itrt .it.r\ rlFtrn.r l.rJ rr r.t
:ntrritlra krrnskap liir iltt geltoDl tu-r'al gr.lcl
'.i. arrpassa Lrrltur-r'åxtcl och lmsdjrrr.sri ltt
It kan filla rnännislians bclror itr fiicl:r, r.li
:retelill. clr-agclj u r-. nirjc- och sällslialt_ Inom
:r'trrlra har' ofta JokalaDpltssacle LrJtcr or:h
. ., i ,r'\,, l l:,r.. lt, rr sr, ' . .r,lil flr rrrier rr,,

rr',',li lr,r rke 1t,,. l||rre,.r ,l.ir r:rriattr,
ncrr i sar-lek, erlefiiir oclt br-riksinriktning
:ntt eu rr:ir-ntast olirttbat rrivu. Föt.de stiirr.c
lrLrscljur-en har-en lnpassnilg skelt dcls till
, rlika nriljirn per'. r.cx. rropiskr ellcr tcmper c
r.u Lliulat, \'ilr-\id det nirtIr-liga ul'\alel spciut
rn stor roll. och clels till olika pr-ocluktiorrs,
iru ikrr ing:u-. t.ex. rnji)1k. Lött cller. ch aukr.afi.
r.ilrid rninniskurs ru_ral rat-il lr algöt.anclc
betr clclse.

l{ctlan (irrstat \asa fi)ranstaltlrde oll int-
porler av rrrliindska hrrscljtrr., sär.sliilt 1är, firr.
. l iöl b2ittra (lcll s\'erl!kir kreatur-sslockcn.
lutresset ltil- iltrp()rtcl iikircle rrnclcr- 1800
teleL. r()lll nrecl r_iitta karr beteckrras sollt ctt
ticlcvar-r' ör irrrltolt, plixnitrg och kot.srring
ar olikzr hrrscljulslaser och stalirnar.. Slaterr
hatlc en liiihnechetcll st.ii\'zru att fi;t.l)airtra
clen irrlit:msLl boskapeus pr-orluktilitet. Stiicl
gil\'s till inrportcl-, r'asr4rpbvggarrdc och spr.icl-
Dire ilv ar'clsmalet iiii.

I crr rliskussion om h rrsd.jur-sgenctikens Lrt

reckline ät dct liimpligt att rrtgå tr-iin skifict
ruellan 180(l och 1900-ralel. inre eutlast iiir
iltl e11 nvtt sekel clii inlecldes. Lrtan fi ärnsr li')r

all (lc \lendclska i|filiuhetsiiruar-na ritcr.uplr-
t2i.kles och rerilier-acles rir. l!ll)0. En nr liis
fr. tti: 1,i,,1,,:i.1. rr'r11rl.1y'. :.,,,ti1, , .1r,tj:r
clc viixii Il-ant. Llcrrt'tiken licli g..anska snltbltt
tiliintlJniltgitl irtonr vzixtliit.iicl linge ll . L)ct
gick bervdliut trirqtlc inolr huscljLLr.saveln.
Dct cllirjclc tr'å till tlc deceunier-inlau håll
l'.,t,r t,,'ri-r I'r1qrr r.1,| li,r rle L r . r r r r i r a r i r ,.r

cger:kaper-nas rrcdjir-irrirrg oclt firr- hrrr clcrr-
na kunskap kuncle utu\ttjas i rrr-ral eiler'.ir/r,/,
/irl. son nlalt btukat :åpa inom gcnetikelr.

\'lirjlighetcrrra f iir pr.akriskr rilLimpliulr-
lt-ltr' lilkerr vetelskap clet rar-a må. lir.i Irije
glad beurcncle lr existeraride inli astr-rrkttrr.
iiir Lqrpbleearrrli: rich sJrliclning av krrnskap
ollr tlen retcnsklp sont sl:i]l tilliintpas. Del-
ta eillct siil-slilt inonr ctt onrråclc sorr htrs
rljtrlsskiitsclrr. cllil tljur-err ligs al rråuga en-
skilcla pcr-soncr och ar.ehr alltså bcr-or-pri
beslLrt ltris ntiirrg:r olika irrdilicler; cler-as kuu-
sklJr och dcrr n\ttll cic li!!t ii ui oliLa lrancl-
lilgsllt ellatir'.

Deu il1lr'ristl ulitllr- sotn bi)rjirclc bttgas
upp urrcler- l8()(lralel\ scnar.e hrilti {iir.hus
cljLrlsskirtselrrs iiärnjarrcle korn att bctlda
rrrlckeL firr-a\elrr under l!)0(llaler. Det air

<l:ir-fijl rrilch,ärlliet lijr 1ör-sraelscl av hiindcl-
sefiir-lrippc.t uncler 1900-taler rft kortl:rlral
bcsliliva unecklingen iuoru lantbr ukc.t oclr
clen bioloaiska lrirsLnirigen rrnclcr- slutet av
ls(l(halct. Det är'ocksir irlgeliq-er arr nåeot
ber-ör'a de iilftlighetsLrpplnttningar- sortr clå
r':iclcle liksont Nlcudels forsknilgslcsul1at
och anrran biokrgisk fblskninq ar, bcfi clelsc
lrldcr .lecelnier-nl fiirc iirh Lu rclradeskiftct.
(il'rrrderr liir lirr.r,l lrerr,rr rl, lr:r.rtrr.rrir.r
cgr:nskirpcr-nas lctliirlning lades ar for-skar-e
i Darunar-k, Englancl och LJSA. Ilrran li girr-

in Iiå clen sveuslcr hrncijrrrsgenelikcn blir.clet

t
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där-liir nödr'ändigt att beskliva en del av

dessa r-esultat. Tonr,ikten kommcr att läggas

pä den lvenska utvecklingen är'en orrr rlct är
uppcrrbart att denta hela ticlen skett i ett
lär-a samspel rled lblskning i andra länclcr-.

För att görl lraterialet hanterligt konmer
utvecklingcn atl beharrdlas i tre ticlsperioder
nåmligen tiden fralr till 1925, l92it-50 och
per-iodcrr cfter 1950. Den senarc periodetl
hal kånnetecknats a! cn intensiv utr'ecLling
zrv forskningen samt stora stntkturclla för-
ånciringar av hela lan tb r-uksse ktorn. Sam
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tidigt har en m)'cket stark produktivjtetshöj-
ning skett Itos de enskilcla cljurslagen. Perio-

den efter l!)50 inclc'las i l1era olika kapitel
beroenclc på forskningsirrriktning, dj trlslag
och o1-gaDisritoriska fiågor-. Forskningen efter
1980 kommcr cndast att bcröras iiversiktligt,
då clct år för tidigt att nu skriva dess histolia.
I ett livshrtancle kapitcl bebandlas Iiågcir-orn
hur h usdjursgene tiken, särskilt den rrva bio-
rckrrik rr. lan li,n j r rta. pir-t la der r qet r, ti-
ka variationen samt clc etiska frågesLällning
nr'\onrt, rlliLen eel upl,ho\ rill.
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