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Företal 
Husdjuren i människans tjänst - förr och nu 

Den KSLA-publikation som ni håller i er 
hand har titeln "De oskäliga kreaturen!". Ru
briken påminner oss om att det är angeläget 
att vi ständigt är medvetna om varför vi hål
ler husdjur och om det ansvar som vi där
med påtagit oss. Husdjuren och människan 
har under årtusenden av samexistens utveck
lat ett ömsesidigt beroende. Inte minst på 
våra breddgrader har husdjuren stått för en 
stor del av matförsö1jningen och gör så fort
farande. Husdjuren omsätter mycket av det 
som odlas på våra åkrar och är därmed av 
stor betydelse för det svenska jordbrukets in
riktning och omfattning. Men idag har livs
medelsproduktion och animalieproduktion 
blivit termer som för många människor för 
tankarna till djurhållning och matproduk
tion under industrilika förhållanden medan 
husdjur associeras till våra sällskapsdjur. För
väntningar och verklighet stämmer inte över
ens och vi får en debatt i media som stund
tals blir starkt polariserad mellan olika upp
fattningar. Fram till för ca 50 år sedan hade 
de flesta människor direktkontakt med lant
brukets husdjur och produktionsförhållan
den. Idag finns en distansering som innebär 
att stora grupper av befolkningen inte på ett 
naturligt och kontinuerligt sätt får känne
dom om hur produktionen av livsmedel från 
husdjur går till. De rationella enheter av oli
ka djurslag som växer fram är mycket större 
än tidigare och med mycket färre människor 
engagerade för den dagliga skötseln. Teknik 
av olika slag har ersatt mänskliga händer 
och kontakterna mellan djur och människa 
har blivit kortare i tid räknat, men de behö
ver inte ha blivit sämre. 

Det är viktigt att kontinuerligt pröva och 
värdera formerna för djurhållning så att vi 
kan uppnå en positiv utveckling. För jäm-

före Isen mellan förr och nu är det också nöd
vändigt att förstå i vilka sammanhang och 
för vilka syften husdjur har hållits under oli
ka tider. KSLA bidrar mycket aktivt till en så
dan belysning av utvecklingen genom att i 
konferenser som denna visa olika aspekter 
på djurhållningen och inbjuda till diskussio
ner om hur det är och borde vara. "Hade 
djuren det bättre förr" är en av flera konfe
renser som hållits på temat. Frågor om djur
etik, dj uromsorg, djurhälsa och former för 
djurproduktion och djurhållning måste dis
kuteras för att kunna förstås och utvecklas. 
Om inte d etta sker på ett mycket öppet och 
konstruktivt sett med alla berörda inbjudna 
ti ll diskussionen, riskerar polariseringen av 
åsikter att befästas till men för alla. 

Jämförelser mellan förr och nu innebär 
jämförelser mellan tidsperioder där det mes
ta, för att in te säga allt, ändrat sig. Även våra 
värderingar av vad som är viktigt och riktigt 
har förändrats. Husdjuren, som vi tidigare 
varit helt beroende av för vår försörjning 
med livsmedel, fiber, dragkraft, gödsel m.m., 
ger oss också idag mycket högt värderade 
och efterfrågade livsmedel och rjänster. Sam
mansättningen av rjänsterna är dock en helt 
annan än för 100 år sedan. Samspelet mellan 
husdjur och människa är under ständig ut
veckling och nya former av nytta med husdjur 
kommer säkert att uppstå. Det är viktigt att 
tillstå att vi håller husdjur för att vi behöver 
dem och har nytta eller glädje av dem. Hus
djurens roll i det u thålliga jordbruket, för 
bevarandet av landskapet och som läkeme
delsproducenter är några exempel på nya 
användningsområden som diskuteras idag. 

Sport- och fri tidssektorn växer starkt, vil
ket innebär att stora grupper människor hål
ler husdjur utan krav på ekonomisk avkast-
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ning. Dessa djurägare är idag många och det 
är dessutom deras djur som exponeras i sam
hället. Lantbrukets husdjur i sina produk
tionsmiijöer blir allt mindre synliga. Både 
våra husdjur, deras ägare och formerna för 
nyttjandet av djuren är idag mycket mer 
heterogena än för 50-100 år sedan. Detta 
ökar behovet av saklig information om och 
insyn i hur lantbrukets husdjur har det. 

Det systematiska avelsarbete som kom 
igång för ca 50 år sedan har ökat produk
tionsförmågan enormt, vi lket varit en av
görande förutsättning för den effektivise
ring som skett av animalieproduktionen 
inom jordbruket. Ibland har oönskade ef
fekte r av avelsarbetet också uppstått, som 
sedan kunnat rättas till genom att inrikt
ningen på olika egenskaper har förändrats. 
Svenska avelsprogram omfattar idag hälso
och funktionsegenskaper och resultatet av 
avelsurvalet kan därigenom sägas vara en del 
av den förebyggande djurhälsovården. Da
gens husdjur omsätter flerdubbel mängd av 
foder jämfört med de husdjur vi hade förr i 
tiden. Då var foderbristen problemet, idag 
kan foderkvalite, utfodringsrutiner och dju
rens egen konsumtionsförmåga ställa till 
problem. Den höga omsättningen kan ock
så ge störningar som idag sammanfattas un
der begreppet metabolisk stress. Runtom i 
världen , och inte minst i Sverige, forskas om 
de bakomliggande mekanismerna till hälso
störningar hos husdjur för att man skall kun
na minska problemen genom avels- och sköt
selåtgärder. Hälsoproblem förekommer ock
så hos sällskapsdjuren, trots avsaknad av pro
duktionskrav. Där finns iställe t andra ekono
miska intressen såsom priser, tävlingar och 
försäljning av livdjur. Vi klarar inte alltid av 
a tt få all t rätt från början och de t kan uppstå 
problem, men det är vårt ansvar att rätta till 
problemen när de uppstått. 

God djurhälsa ä r viktig fö r djurägaren 
idag och var säkert så även förr. De veterinär
medicinska framstegen , kunskapsutveck
lingen, fodertillgången och utvecklingen av 
skötsel och inhysningsformer har undanröjt 
mån ga djurhälsoproblem. Samtidigt ökar 
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riskerna för smittspridning och stora sjuk
domsutbrott genom den mycket större rör
lighet som finns idag i kombination med att 
djurenheterna är stora och·h ar omfattande 
försörjning av förnödenheter utifrån . Det 
måste till en större insikt om dessa moderna 
smittrisker för att vi skall kunna ändra vårt 
beteende så a tt riskerna för sjukdomsutbrott 
minskar. 

Husdjur har alltid hållits instängda på nå
got sätt, eller har åtminstone haft en starkt 
begränsad rörelsefrihet. Under senare år 
har djurskyddsaspekter le tt till förbud av vis
sa inhysningsformer samtidigt som djurens 
naturliga beteende och möjligheter att ut
trycka dessa.betonas. Det är emellertid inte 
helt utan problem a tt släppa djuren fria i 
stora djurgrupper för att tillgodose d eras 
be teendebehov, samtidigt som den mänskli
ga närvaron i djurflockarna har minskats till 
ett minimum. Vi måste på nytt lära oss hur 
man hanterar och håller djur så att de inte 
ger sig på varandra eller att hanteringen på 
annat sätt går ut över djurhälsan. Detta kan 
inte ske utan att djurkunnandet hos djuräga
ren och djurskötaren får en högre status. 

Drivkrafterna bakom den utveckling av 
djurhållningen som vi sett har varit olika un
der olika skeden. Produktionsvolym och ef
fektivisering d ominerad e tidigare, medan 
lönsamhet, marknadsutrymme och konkur
renskraft idag har kommit i fokus. Djurens 
hälsa och funktion har länge varit viktiga, 
djurskyddet är befäst i lagstiftningen och i 
djurtillsynen, medan vi först det senaste år
tiondet fått en debatt omkring värdefrågor
na i djurhållningen. Man kan konstatera att 
d et som varit viktigt och som drivit utveck
lingen också har gett resultat. Värdefrågor
na kommer säkerligen att vara väsentliga för 
husdjursskötselns utveckling framöver och 
måste ägnas större uppmärksamhe t av alla 
be rörda för att utgången skall bli bra . 

Birgi,tta Danell 
Professor i husdjursgenetik vid Sveriges Lant
bruhsuniversitet och /,edamot av Kungl. Skogs- och 
Lantbruks akademien 



Förord 

Föijande skrift är resultatet av det sem ina
rium som Kungliga Skogs- och Lantbruks
akademien (KSLA) höll under våren 2001 i 
syfte att belysa den historiska situationen för 
lan tbruke ts djur i gränslande t me llan bon
desamhälle och industrisamhälle. Skriften 
består av seminariets två föredrag samt redi
gerade versioner av d e paneldiskussioner 
och den allmänna debatt som föijde på före
dragen. T ill häftet har också knutits tre his
tor iska texter som belyser män niskors för
hållande till lantbrukets djur och deras situ
ation under 1800-talet samt utförliga kom
mentarer till d e tre texterna. Slutligen har 
en nyskriven artikel av professor Ingvar Ekes
bo lagts till, vilket ger värdefull information 
om djurhållning och djurs nutida sjukdomar 
i ett historiskt perspektiv. Sammantaget hop
pas vi att skriften ger så mycket information 
och ideer kring husdjurens ställning och 
situation i 1800-talets Sverige a tt det blir 
möjligt för läsaren att själv resonera kring 
frågan; Hade djuren det bättre fö,-r? 

KSLA har under de senaste å ren vid ett 
fl ertal akademisammankomster och konfe
renser tagit upp frågor som rör välfärden för 
lantbrukets djur. De tryckta rapporterna ut
gör en intressant läsning och visar den roll 
KSLA har som ett debattforum i frågor som 
rör de areella näringarna. Syftet med konfe
renserna och sammankomsterna har varit 
att stärka de areella näringarnas position 
och hävda det svenska Ian tbruke t genom att 
peka på de möjligheter som öppnar sig ge
nom de nya värd e ringar som många män
niskor hyser gentemot djuren. För dem som 
suttit som åhörare har givande och inlres
santa före läsningar följ t på varandra. Det do
mine rande temat för konferenser och sam
mankomster har varit ökad produktion och 

tillvaratagen ekonomi kopplad till djurväl
färd. 1996 hölls en konferens om antibioti
kafri animalieproduktion, som är e tt av Sve
riges flaggskepp in te m inst när det gälle r 
marknadsföringsarbete av svenska produkter, 
och även d en så ka llade svenska modellen, 
utomlands. Konfe rensens föreläsare kunde 
visa hur antibiotikaanvändningen sjunkit i 
Sverige efter förbudet, utan att vare sig pro
duktion elle r ekonomi försämrats. Labora
torieveterinär Christina Geko påpekade nå
got i si tt anförande som de andra på konfe
rensen förbisåg. Hon fokuserade i en kort 
sentens rakt på djuren och slog mycket tyd
ligt fast att vi människor har skyldighe ter 
mot djuren eftersom vi en gång tagit d em i 
vår tjänst. Detta ä r e tt av två uttalanden vid 
de senaste årens konferenser som rört djurs 
välbefinnande utan att det i samma andetag 
talats om vinster i ekonomi elle r p roduk
tion. Det andra stod fysio logen professor 
Kerstin Ohlsson för, då hon inledde ett före
drag med att ko nstatera att djurs välbefin
nand e har e tt egenvärde och menade att 
hon finner stöd för detta i forskning som 
visar hur djur upplever såväl välbefinnande 
som smärta och ångest. 

Till KSLA:s ko nferense r och samman
komster engageras i de flesta fall vetenskaps
män från de areella nädngarna som på goda 
och säkra vetenskapliga grunder förmedlar 
resultat och ideer till auditoriet. Men det 
förekommer då och då föreläsare som u una
nar de traditionella värderingarna och tan
kemönstren och skapar utrymme för reflek
tion då åhörarna tvingas att antingen tänka 
om e ller att skärpa sina argument och åsik
ter. Detta är värdefullt. 1996 hölls ett semi na
rium som helt och hållet fokuserade på djur
hå llningsetik, Att hålla djurformat och nöje. 1 
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Föredragshållarna representerade vitt skilda 
inu-essen och deltagarna fick en möjlighet, 
som måste ha varit näst intill un ik, att under 
en och samma dag höra företrädare för såväl 
producenter som konsumenter, veganer och 
genetiker samt både kristna och muslimska 
perspektiv på djur och djurhållning. Det mest 
utmanande inslaget på denna konferens 
stod forskarassistenten Dan Egonsson vid 
Filosofiska institutionen vid Lunds Universi
tet för. Egonsson talade om veganernas syn 
på animalieprodukter och menade att det 
fanns många skäl att ta de etiska argumen
ten om det felaktiga i att konsumera kött på 
allvar. Han förutspådde också att veganis
men, bland annat på grund av detta, på sikt 
skulle kunna komma att bli en stark rörelse. 
Om så sker skulle det förändra he la köttsek
torn . 

1är de t sägs att det finns skäl att ta kriti
ken på allvar så måste producentleden vara 
beredda att lyssna på detta. 1999 hölls konfe
rensen Vad är den svenska djuromsorgen värd? 
Föreläsningarna handlade om ifall djurom
sorg kan marknadsföras, och i så fall hur, 
samt huruvida god djuromsorg fungerar på 
den öppna marknaden - kan god dj urom
sorg betala sig i högre kilopris på exempel
vis nötkött? En liknande infallsvinkel fanns 
på konferensen Finns det en framtid för svensk 
nötköttspmduktion ?2 där många föreläsare för
de resonemang om att djurhållning m åste 
avsätta produkter på två m arknader, dels 
kött och dels landskap. De t skulle vara in
tressarn a tt slå samman de frågor som kom 
upp på de båda semina rierna och börj a 
arbeta för att svenska bönder ska producera 
kött på u-e marknade r: livsmedel, landskap 
och djuromsorg. Om en sådan produktion 
kom till stånd skulle det innebära en förbätt
rad tillva ro för djur i all t från födsel till slakt. 
Det skulle då bli enklare att bemöta den kri
tik som kommer från veganernas håll. Det 
skulle inte innebära att man tillfredsställer 
veganernas önskemål eftersom dessa vänder 
sig mot hela gruncl tanken med att männ is
kor har djur i sin gänst. Däremot skulle det 
bli enklare att kommunicera med konsu
menterna genom att cljurhållningsnäringen 
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inte skulle vara lika utlämnad för kritik på det 
sätt som elen många gånger tyvärr är idag. 

Med en tremarknadsmoclell som styrande 
princip skulle många parter gäna på föränd
ringen. Producenterna skulle känna sig stol
ta över att de kunde ge sina djur värdiga 
djurliv, landskapet skulle hållas öppet vilket 
skulle berika den biologiska mångfald en , 
konsumenterna skulle inte behöva brottas 
med sina samveten då de köpte kött och, 
huvudrollsinnehavarna i all animaliepro
duktion, djuren själva, skulle slippa leva sina 
liv i konflikt med sina naturliga beteenden. 
Dessutom skulle det, i en inte alltför avläg
sen framtid då det resoneras om huruvida 
djuren har det bättre eller sämre jämfört 
med förr, kunna slås fast att det är bättre 
idag! 

Niklas Cserhalmi 
Doktorand vid avdelningen för Agrarhistoria, 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 

Källförteckning 
"En antibiotikafri animalieproduktio n . Är 

det möjligt? Konferens 9 oktober 1996", 
Kungl. Skogs- och Lantbrnksakademiens tid
skrift. 135:15 [1996], 116 s. 

"Att hålla dj ur - för mat och nöje. Etiska vär
deringar. Konferens på Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens den 18 april 1996", 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tid
skrift. 135:9, [1996], 118 s. 

"Finns det en framtid för sven sk nötkötts
p rocluktion? Konfe rens 10 mars 1999", 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tid
skrift. 138:13, [1999], 78 s. 

"Vad är d en svenska djuromsorgen värd? 
Konfe rens den 18 november 1999" Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift. 
139:14, [2000], 83 s. 

Noter 
1 En antibiotikafri animalieproduktion J 996 och Au 
hålla dj ur för mat och nöje 1996. 
2 Vad är elen sve nska djuromsorgen värd? 2000 och 
Fin ns det e n framtid fö r svensk nörköttsproduktion? 
)999. 



Introduktion 
Niklas Cserhalmi 

Niklas Cserhalmi är doktorand vid avdelningen 
för Agrarhistoria på Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU). Niklas är etnolog och arbetar med en avhand
ling om bondefamiljens syn på djur i gränslandet 
mellan bondesamhälle och industrisamhälle. Han 
har tidigare varit verksam i museivärlden och ar
betat med utställningar, information och projekt
ledning. 

Denna skrift handlar om hur människor i 
staden och på landet betraktat lantbrukets 
djur och hur dessa djur behandlats i fråga 
om vård, fodring och skötsel. Den tar också 
upp djurens sjukdomar i nutida och histo
riskt perspektiv. De historiska texterna som 
infogats och som kommenteras i skriften är 
skrivna mellan 1823 och 1893 men som hel
het ligger skriftens fokus på 1800-talets mitt 
och dess senare del. Vi vill därför skissera en 
agrarhistorisk bild av denna tid. Texten kan 
endast bli en mycket kort introduktion men 
vill ändå ta upp frågor om vilka materiella 
förutsättningar bondefamiljen hade att an
passa sig till och vilka möjligheter det fanns 
att ge djuren goda djurliv. 

Tradition och förnyelse 
1800-talets mitt utgjorde en brytpunkt för 
jordbruket i Sverige. Då rådde stora skillna
der mellan olika landsändar och mellan so
ciala klasser i hur jorden brukades, vilket 
också påverkade djurens skötsel och deras 
livssituation. Under denna tid pågick på 
många platser stora förändringar då tradi
tionella och lokalt förankrade jordbruksme
toder, som växt fram i samspel mellan ortens 
brukare och de naturförutsättningar som 
rådde på just deras marker, byttes ut mot nya 
sätt att sköta gårdarna. Tidigare hade det 

funnits stora variationer i både redskap, ut
säde och djurbesättningar men med 1800-
talets vetenskapliggörande av jordbruket 
kom detta att förändras. Det lokala byttes 
mot det likriktade nationella och internatio
nella.3 

Den stora skillnaden mellan det gamla 
och det nya låg framför allt i att de två mark
slagen åker och äng kom att få samma funk
tion och bära både människors och djurs 
föda. I det äldre systemet, som fungerat se
dan järnlien introducerades under ä ldre 
järnålder (500 f.Kr. - 500 e.Kr.) vilket gjort 
det möjligt att slå gräs i större mängder, 
hade markslaget åker fått sällskap av äng. På 
åkern odlades då spannmål vilket gav bröd
säd till människorna och halm att äta till dju
ren. På ängen växte gräs som slogs med lie 
och torkades till hö att använda som vinter
foder till djuren. På vintern stod djuren stal
lade och gav gödsel som lades på åkrarna 
vilka på så sätt hölls produktiva år efter år.4 

Under århundradenas lopp, från äldre järn
ålder och fram till 1800-talet, fungerade 
detta system men med allt mer kännbara 
störningar där tilltagande kväve brist var den 
allvarligaste. På många platser i Europa 
hade olika trädessystem införts under med
eltiden. För att hålla åkern produktiv lät 
man delar av den vila i träda antingen vart
annat eller vart tredje år. 

Även med den förhållandevis långsamma 
befolkningstillväxt som pågick under denna 
epok så växte efterfrågan på spannmål för 
vart århundrade som gick och åkrar togs 
upp på framför allt ängsmarker för att möta 
behovet. Som följd av detta minskade till
gången på hö och därmed också gödsel och 
kvävebristen blev ett allt allvarligare hot. I 
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det tätbefolkade Holland hade man under 
lång tid odlat rotfrukter, ärter och klöver på 
trädan och detta kan ses som ett embryo till 
cirkulationsbruket. Vi vet att dessa ideer tidigt 
nådde Sverige genom Rutger Mackleans 
( enskiftets fader på Svaneholms gods i Skå
ne) uttalade påbud att bönderna i hans byar 
skulle odla potatis och morötter på sin träda 
och endast låta en liten del av jorden få vila 
helt.5 Att odla på trädan var inledningen till 
cirkulations bruket. 

Tack vare landshövdingarnas så kallade 
femårsberättelser får vi en bra bild av hur cir
kulations bruket såg ut i Sverige och var det 
tidigast förekom. För Malmöhus län beskrivs 
1822 hur 1/6 av åkern trädas och betas, 1/6 
besås med höstråg eller höstvete, 1/3 med 
korn och 1/3 del med ärter, havre, potatis 
eller vicker, en baljväxt som främst användes 
som grönfoder. Landshövdingen benämner 
inte detta vare sig växelbruk eller cirkula
tionsbruk men vi ser ändå att det är ett fullt 
utvecklat växelbruk med fokus på spannmål. 
Att växelbruket finns men ännu inte är speci
ellt utbrett i Malmöhus visas av ett uttalande 
om ängsfoder av landshövdingen: 

"Ortens ringa tillgång på tjenligt ängsfoder sätter 
dem i fdrlä,genhet då, såsom detta år, fodret blir 
mindre än vanligt. "6 

På 1820-talet fanns således växelbruket 
etablerat men inte spritt i Malmöhus län och 
detta stämmer bra med den gängse bilden 
av cirkulationsbrukets införande. Ekonom
historikern Carl:Johan Gadd skriver att det 
var på storjordbruken som växel bruket först 
etablerades. Under 1800-talets tidigaste år
tionden var växel bruket känt på gods och 
storjordbruk främst i södra och västra Sve
rige och i mitten av århundradet var det 
spritt till de allra flesta större jordbruken i 
Västergötland, Skåne och i närheten av 
Stockholm. I Östsverige gick det långsam
mare att e tablera växelbruket. Detta kan ha 
berott på den stora vikt som lades på rågod
ling där så kallad naken träda, hårt bearbe
tad träda utan ogräsinslag som djuren kun
de beta, var ett effektivt sätt att förkultivera 
för den dyrbara och lönsamma rågodlingen 
som bedrevs där.-7 
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Fördelarna med cirkulationsbruket var 
många men det var samtidigt mycket kost
bart att ta steget från ängs- och åkerbruk till 
cirkulationsbruk. Stora arealer ängs- och ut
mark måste röjas från sten och brytas till 
åker och hela gärdessystemet med dyrbara 
gärdesgårdar måste struktureras om. Stor
gårdar med tillgång till kapital kunde ge
nomföra detta men de mindre gårdarna 
hade svårare att finansiera arbetet varför 
övergångsprocessen ofta tog längre tid för 
dem. Men när skiftet från ängs- och åker
bruk till cirkulationsbruk var genomfört gav 
det större skördar av såväl spannmål som hö 
per areal och, inte minst viktigt, per nedlagd 
arbetstimma.8 När såväl spannmål som rot
frukter och foderväxter odlades på åkern 
stod inte längre djur- och människofoder i 
motsats till varandra. Ökad spannmålsareal 
drabbade inte längre tillgången till djurfo
der och gav därmed inte he ller minskad 
gödsel tillgång. Istället för ett enkelriktat nä
ringsflöde från äng till åker kom ett slags 
slutet system att skapas där avkastningen 
från åkermarken gynnade gödselproduktio
nen vilket kom åkrarna till godo. Självklart 
förlorades stora mängder energi i värme och 
tillväxt i djuren innan det kom tillbaka till 
åkern, men systemet innebar ändå en märk
bar förbättring. 

Den agrara revolutionen 
Många andra förändringar ägde rum under 
1800-talets mitt vilka samverkade till att i 
grunden ändra jordbrukets utformning. 
Den tid under vilka förändringarna ägde 
rum kallas den agrara revolutionen. De för
bättrade jordbruksredskapen spelade en 
mycket viktig roll i förändringsprocessen. 
Utan den ökade järnanvändningen för till
verkning av plogar och harvar med mera 
och utan de fabrikstillverkade redskapen 
som gav ansenliga tidsvinster och höjd areal
effektivitet hade cirkulationsbruket svår
ligen kunnat genomföras. Likaså var mark
nadens framväxt nödvändig för motivatio
nen till att genomföra växelbruket för att 
kunna höja produktionen av spannmål och 



på köpet få en ökad djurfoderproduktion. 
Denna kunde omsättas i pengar på animalie
marknaden som också växte fram under pe
rioden:9 Och väg- och järnvägsnätets fram
växt gjorde att det överhuvudtaget blev möj
ligt att frakta skrymmande och tunga pro
dukter till orter där varorna efterfrågades. 
När marknaden gjorde att bondefamiljen 
kunde börja tjäna pengar på sina djur i form 
av smör-, mjölk- och köttförsäljning var det 
inte längre lönsamt att hålla små kor på då
ligt vinterfoder eller magert bete. Då fanns 
istället en motivation att höja produktionen 
med hjälp av avelsarbete och förbättrad ut
fodring. 

Avslutning 
I det tidiga systemet fanns en begränsad till
gång till djurfoder som stod i konflikt med 
odling av spannmål för mänsklig konsum
tion. Med växelbruk och vallodling upphör
de den absoluta konkurrensen och de nya 
odlingsmetoderna i kombination med bland 
annat förbättrade jordbruksredskap medför
de stigande avkastning som också kom dju
ren till del. Det finns många tecken som ty

der på att det var lättare att hålla välfödda 
och välskötta djur i det sena 1800-talet än 
det hade varit under inledningen av samma 
århundrade. 
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Bondefamiljens cljursyn 
från 1800-talets mitt till det tidiga 1900-talet 
Niklas Cserhalmi 

Syftet med föredraget är att ge perspektiv på 
vår tids syn på djur.Jag upplever det som om 
många i det tidiga 2000-talet är osäkra på 
hur vi ser på djur och att vi är oroliga för vad 
framtiden kommer att bära med sig. Som 
alltid när vi känner oss vilsna inför fram
tiden så söker vi oss till historien för att få 
stöd och ledning för vårt handlande. Det 
visar sig inte minst i hur föreställningar om 
historiska förhållanden används som argu
ment i den nutida djurskyddsdebatten. 

Vi kan inte få någon praktisk vägledning 
av forna tiders djurskötsel. Men jag tror att vi 
kan känna oss stöttade av att veta att andra 
har befunnit sig i samma knipa som vi själva 
gör och se att d et vi upplever idag inte är 
något unikt för industri- e ller tjänstesamhäl
let, som skulle ligga i att vi alienerat oss från 
naturen och därför fått problem med inställ
ningen till djur. För det vi brottas med idag 
har man i olika former brottats med under 
alla tider. Det är inte nytt att vi utnyttjar dju
ren för vår egen skull, men det är inte heller 
nytt, och det är viktigt att poängtera, att 
människor är känsliga för djurs lidanden. 
Det är heller inte så att gränsen mellan män
niska och djur blev problematisk först då vi 
lämn ade bondesamhälle t. Den har a ll tid 
varit problematisk vilket kan följas frånjäga
resamlarsamhällenas tid ända fram till idag. 

Förutom att en agarhistorisk tillbakablick 
kan ge perspektiv på vår tids förhållanden så 
tycker jag att en sådan tillbakablick är intres
sant därför att det i vårt samhälle finns så 
olika sätt att tänka kring hur djur levde fdrr 
i tiden1 

• Det finns dels en romantise rande, 

nationalromantisk gren som säger att djuren 
tidigare levde mycket bra liv på de småskali
ga bondgårdarna där de fick vistas ute hela 
somrarna och där bondfrun på vintern var 
ute hos djuren och pysslade med dem i ladu
gården. Man talar om att det i Norden fanns 
en speciell närhet mellan människor och 
djur, att vi var så beroende av djuren och att 
vi därför tog väl hand om dem. 

Men så finns det en annan gren som ibland 
företräds av vissa av jordbrukets vetenskaps
män som exempelvis tekniker och ekono
mer. Somliga husdjursagronomer som bru
kar föra fram hårdare fakta om bland annat 
sjukdomar, hygien och näringslära och peka 
på hur lite djuren fick att äta i sina mörka 
och smu tsiga lagårdar och att de därför var 
svältfödda när våren kom. 

Sammantaget menar de ofta att djuren 
levde väldigt mycket sämre liv än vad de gör 
idag. Vi historiker har i a llmänhet, om vi 
tvingats att välja sida, tidigare kanske under
stött föreställningen om djurens guldålder 
men har på senare tid mer lutat åt att de hade 
det betydligt sämre. Detta syns tydligt i de 
internationella ide- och etikhistoriska verk 
om djursyn som under senare år kommit att 
bilda en egen genre. Där tecknas bilden av de 
gamla bönderna som djurplågare och man 
lägger stor vikt vid att visa att den djursyn som 
vi anses ha i det moderna västerlandet inte 
fanns i bondesamhällena utan att det är en 
uppfinning som är gjord i de nordeuropeiska 
städerna av en stadslevande, välutbildad bor
gerlig elit och överklass. Den engelske socio
logen Keith Tester skriver: 
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Bilden är tagen i Älv ros socken i H ärjedalen 1904 och visar hur man bakar tunnbröd i fähuset. I 
bildens vänstra kant skymtar vi spishåpan över bakugnen där brödet gräddades vid bakning och 
där sÖ'TjJCln kokades i vardagslag. Det lilla vi ser av djuren ger intryck av att de är välskötta med 
gott hull. Hela bild,m andas trygghet och frid och ladugården är ljus, ren och välbyggd med panel 
både i tak och j1å väggar som minskar kalldrag, H är har vi svårt att tänlw oss att människorna 
misshandlade eller svältfödde sina djm: Foto Nils Keyland, Nordiska museet. 

Den för givet tapw stora skillnaden mellan djur 
och männislw slwfmde under tidig-modem tid 
plats för stor brutalitet mot cljur som ett sätt att 
visa på dominansen och markera gränser (11iin 
översättning), 

Det finns en äldre och en yngre cljursyn, borgerslw
pet i England utvecldade under 1700-talet en mil
dare syn på djur som stod i kontrast till bönder
nas, 'Underklassens och adelns syn på djur som 
skulle vara av äldre datum där antropocentrism 
sf1elade en viktig roll (min översättning). 4 

samma kretsar, i en stadslevande borgerlig
he t, och i Sverige framför allt i Stockholm 
någonstans från 1800-talets mitt och fram till 
sekelskiftet. Idehistorike rn Karin Dirke har 
visat att den tidiga djurskyddsrörelsen var en 
framstegsoptimistisk rörelse som tänkte sig 
en ljusnande framtid dä r förnuft och veten
skap med teknikens och rationalitetens hjälp 
skulle se till att djurens villkor förbättrades. 

Även den engelske professorn i historia 
vid Oxford, Keith Thomas, ä1- inne på sam
ma tankar: 

Samtidigt som djurskyddsröre lsen angrep 
landsbygdskulturen så fick nationalromanti
ken ett allt större utrymme som en reaktion 
mot d en snabbt framväxande industrialis
men. Här sågs bonden tvärtom som en ga
rant för en stolt och hävdvunnen kultur som 
skulle bevara de goda värden som växt fram 
i bondesamhälle t från att utslätas till en in
ternationell nihilistisk "icke-kultur". I konst, 
historia, utstä llningar, ba rnböcke r och ro
maner framställdes bonden i den allra bästa 
dagern. Institutioner som Skansen , med A.J.-c 
tur Hazelius som grundare, Nordiska muse
e t, fornminnesföreningar och hembygds-

Den nya J,änslosamheten kom först till uttryck an
tingen hos välbeställda stadsmännisk01; som inte 
hade någonting med jordbrukets processer att göra 
och som visade en tendens att betrakta djuren mer 
som sällskapsvarelser än som arbetande enheter, 
eller hos välutbildade lanclsortspräste,; vars käns
lor skilde sig från kiinsloma hos de vanliga miin
nislwr de hade omll1ing sig. j 

Både den romantiska och den mer krassa 
idetraditionen föds under samma tid och i 
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Bilden från Värmland är tagen under sommaren 191 1. Koma är magra och båsen trånga och 
111örka. Bilden kan ses som el/ belägg för den skola som menar alt djuren levde mycltet hårda liv i 
del gamla bondesamhälle/. Man har i sammanhanget ofta fokuserat på svältfödningen och dess 
lwnselwenserför djuren. f anlologin Fähus, 11tgiven 1998 av Nordiska museet, används bilden 
och Bo Algers skriver i bildtexten: "Magra kor /1å vå111intern när det blev ont om fode1: "2 Vetska
pen om svältfodning har blivit så stad1 alt bilden 11/an reflektion används som elt bPläggför dess 
existens. Men i originalf Pxten, skriven av Nils Keyland själv står det; "Mjölkning och städning i 
Fj-usel. Fotografi från s011wwren I 91 1, då koma I ill följd av stark torka och brist på bete blevo 
osedvanligt magra. "3 I själTJa verket visar det sig att det var bristen på somm.arbele som gjorde alt 
korna magrade av under sommaren 1911 i Mangskogs socken i Vännland. Foto Nils Keyland, 
Nordiska museet. 

rörelsen dä r Karl-Erik Forsslund var en för
grundsgestalt, och varur länsmusee r växte 
fram. Här var bo nden god mo t djuren och 
in te någon djurplågare i folkdräkt, djuren 
levd e trygga liv på de n fri ska och sunda 
landsbygd en . 

Båda dessa idetraditione r har sedan dess 
ända fram till idag levt sida vid sida. I d en 
vetenskapliga skolan har rationa li tets- och 
framstegstanken do mine rat med an de bre
da folkliga föreställ n ingarna nog ha r vari t 
mer influerade av den romantiska bilden av 
dju r d är sörgårdsidyll , Ska nsen och Astrid 
Lindgren betytt mycket fö r a tt hålla den ro
man tiska bilden vid liv. När det idag ser ut 
om om d e t ratione lla och teknikvänl iga 

projektet nått vägs ände i svin- och kyckling
fabriker och att detta inte blev full t så bra för 

djuren som man tidigare ho ppats få r d e n 
and ra trad itionen e tt större inflytande och 
den offentliga debatten tar in bidrag också 
från dess företrädare . Marit Paulsen ä r de n 
av d e mer moderna debattörerna med stort 
inflytande, som tydl igast uttrycke r en läng
tan ti llbaka till e tt småskalig t, "m er natu r
ligt" j o rd- och djurbruk. I Europa och dj u
re n skriver hon: 

All sköta djuren 11ågorl·u11da på clju.rens villlwr 
lärde sig våra. fö1fiider och -111ödr(l/; då de såg del 
ralw samband som finns mellan säl/el vmy1å dju
rm. sköts och cfpt /1roclulttionsresultat 111iinnislwn 
får av sill arbete (s. 10). 

H o n fortsä tter: 

Del synes som om j u längre norm/ 111a11 ko111111e1; 
desto större omsorg visar 111.an kreaturen. Kanske 
bPror del jJå all vi nordbor ända fram till vår egen 
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mormorsgeneration var så fullständigt beroende 
av djuren f"år att överleva i vår karga natur?6 

Här kommer ytterligare en icke belagd 
föreställning om djursyn fram att vi nordbor 
historiskt och i nutid har behandlat djuren 
bättre än vad sydeuropeer gjort. I en annan 
bok Maten, människan och miljön skriver Ma
rit Paulsen vidare: 

Vi har en lång tradition av närhet och kärlek till 
våra djur, så dessa moderna tankar om husdjur 
som apparater är på väg bort från de svenska 
bondgårdarna sedan några år. 7 

Nu har vi tre hypoteser eller föreställning
ar som det vore intressant att ställa mot ett 
historiskt material. Det finns en tradition 
som säger att människor och djur levde när
mare varandra under historisk tid och att 
detta främjat djuren i och med att de setts 
som individer och blivit omskötta med stor 
omsorg av sina människor. En annan tradi
tion säger att djuren levde ett sämre liv på 
grund av dålig hygien, sjukdomar och dåligt 
foder. En tredje alternativ hypotes skulle 
vara de etik- och idehistoriker som menar att 
bönder hade en instrumentell djursyn som 
ifrågasattes av en stadslevande välutbildad 
överklass i de nordeuropeiska städerna. Vad 
säger då de historiska källorna om hur dju
ren behandlades när man ställer hypoteser
na mot det historiska källmaterialet? 

Föreställningen om de svält
födda korna 
Den gängse, etablerade förklaringen av hur 
svältfödningen gått till säger att bondefamil
jerna under vintern försökte spara in på fo
der genom att inte ge djuren mer än vad 
som var absolut nödvändigt. Djuren åt halm, 
granris, hästgödsel, löv och kvistar. Hö var 
en bristvara som förunnades hästarna vinter
tid, det var de som jobbade, korna stod bara 
stilla. Men även om knep som dessa använ
des för att dryga ut kosten så räckte sällan 
fodret vintern ut. 

Enligt denna modell blev mjölkningen 
givetvis lidande på grund av foderbristen. 
Korna mjölkade mindre eller stod helt i sin 
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under vintern. Likaså gick man miste om en 
stor del av kreaturens gödsel. När våren kom 
var djuren ofta så orkeslösa att de inte orka
de gå ut på egna ben utan blev hjälpta på 
traven. Också skottkärror och kälkar har 
använts för att släpa ut djuren på bete. 

Om korna inte stod i den västerbottniska 
hjälln, en hängmatta för orkeslösa kor, eller 
i den gotländska burvarianten stänge, ville 
man få upp korna från golvet. Att tvinga upp 
koma på benen var vanligt. Etnologen Matyas 
Szab6, tidigare verksam på Nordiska museet, 
skriver i artikeln Hade djuren det bättre förr? i 
Fataburen 1986: 

På många håll verkar det nästan som om karlar
nas första morgonuppgi.ft var att gå ut i ladu
gårdarna och "resa kor".8 

Tanken på svältfödningen som ett ratio
nellt system är etablerad sedan länge i den 
historiska forskningen. Förklaringen har 
man sett i den stora obalans som rådde i till
gången på foder mellan so~mar och vinter. 
På sommaren menade man att utmarksbetet 
kunde föda ett stort antal kreatur. Arbetsin
satsen från bondefamiljen var då minimal. 
En extensiv sommarboskapsskötsel, som den 
som bedrevs i Sverige, innebar att mycket 
små arbetsinsatser behövdes sättas in för att 
klara en relativt stor mängd djur. Att skaffa 
vinterfoder i tillräckligt stora mängder var 
däremot ett oerhört slit för bönderna. Om 
en familj håller en mycket liten stam om vin
tern och på så sätt slipper undan problema
tiken med svältfodringen, så står inte vinter
stammen i proportion till utmarksbetets 
bärkraft om sommaren. Sammanfattningsvis 
kan sägas om denna bild av svältfödningen 
att antingen valde man att ha ett överskott av 
djur och ett underskott av foder om vintern, 
eller ett överskott av foder och ett under
skott av djur om sommaren. 

Svältfödning i frågelistsvaren 
Under framför allt 1930- och-40-talen skick
ade arkiv och museer ut frågelistor till så 
kallade informanter runt om i landet där 
man frågade om allt som hörde det försvin
nande bondesamhället till. Tjänstemännen 



på arkiven var intresserade av allt: Hur hade 
man ätit i deras bygder? Vilka kläder bars 
förr? Vad sjöng man? Vilka föreställningar 
om magiska eller överna turliga väsen fanns? 
Hur såg odlingssystem och byggnader ut? 
Även djurskötseln togs upp.Jag har haft möj
lighet att gå igenom 86 frågelistsvar där män
niskor berättar om den gamla djurskötseln i 
deras bygder. Trots att man i frågelistorna 
inte explicit frågar om svältfödning e ller 
överhuvudtaget nämner magra djur i fråge
listorna så tar 31 personer av 86 upp svält
födning på ett e ller annat sätt. Många som 
väljer att skriva om svältfödningen gör det 
mycket kort, i generella ordalag, nästan som 
i förbigående: 

Lappland. "Det är trevligt med djur, det försäkrar 
alla- 'Det skull' va · hemskt lessamt utan dom å 
sköta om. · ... De svältföddes också. Först på hösten 
blev de 'sej lik'". 9 

Värmland. Djuren gavs kalkvatten för att magen 
skulle dra iho/1 sig. De var benrangel på våren, 
orkade inte stå upp. 10 

Västergötland. ". . . magra och utsvultna att de 
knappt kunde gå. " 1840-60-tal. 11 

Västerbotten. "Under vintern svältföddes koma, 
men de åto upp sig på det rikliga sommarbetet. "12 

Småland. På sommaren hade koma det bra, men 
släpptes tidigt, redan på "valjarti ". ''Foderbrist 
var det alltid på den tiden, på vintern det vill 
säga. "13 

Skåne. Koma gav lite mjölk om vintern på grund 
av svältfodringen, orkade inte stå själva, fanns 
heller inget strö att hålla rent med. 14 

Det finns också de som lämnar mer utför
liga redogörelser om svältfödningen och där 
man i berättelsen tycker sig kunna läsa ut en 
egenupplevelse och en mer personlig kun
skap om det som förmedlas: 

Blekinge. Man räknade med att kunna hålla ett 
kreatur per tvåbeteslass vinterfoder. "En beräk
ning som var högst vilseledande. "Följden av den 
dåliga beräkningen bleu svältfodringen, kor föll 
omkull, fick hjälpa dem upp. Det goda sommar
betet på skogen orsaken till att bönderna höll så 
stor kreatursstock. "Kreaturens oavbrutna hung
ersbölande varye vår var långtifrån angenämt att 
höra Men tidens bruk var sådant!" 
Korna i bedrövligt skick, orkade inte stå. Vårjod-

ret måste sparas till oxarna så att de orkar genom
föra vårbruket." 

Östergötland. Viktor i Målen: 'Ja, si hur en bar 
sej åt, men fodret räckte allri te. Hade en möe feck 
di möe, alldeles för möe och hade en lite feck di 
minre förstås, men en velle ju ha rnjölk så länge 
som möjligt. När dä så bö'lja tryta f eck en blanna 
i mer halm, te slu var det bara halmen, å dä geck 
en ti, sen Jeck i svår tid ta te halmtaka - far min 
brukade säj att torpare hade halmtak för att ha 
foder å ta te om dä knep. "16 

Två av svaren handlar om hur fult det 
ansågs vara att svältföda sina djur. I de t för
sta lämnar mejerskan Emilia Jonsson en re
dogörelse där det tydligt framgår att man 
har sett ner på dem som ville ha fler kor än 
vad gården egentligen kunde bära. I slutet 
av hennes berättelse dyker ändå, mycket 
motsägelsefullt, svältfödda djur upp. I båda 
berättelserna finns e n stark n ärvarokänsla 
som tyder på att de förmedlar personliga 
och unika upplevelser: 

Västergötland. "Och man ansåg det värsta som 
Janns för en bonde att ha svältfödda djur. "S.306 
''Det förekom att man beräknade sig kunna hålla 
så och så många kor, om man får så och så många 
lass hö, men det ansågs tyda på Jattigdom och snål
het att räkna på det viset, så helst gjorde de det 
inte. Vanligen höll man så många djur som det be
rättats sedan gammalt att man haft på gården. " 
Om det fanns mer än tillräckligt med foder så 
gavs det mer för att få mer gödsel och så användes 
halm till strö. Hände att korna stod inne om som
maren för att samla gödsel. Slog gräset midsom
martid för att ge i stallet. Koma var magra på 
våren och kunde ha svårt att gå. 17 

Uppland. 'Ja, nu hade man sluppit ifrån stilla
bekymren för det året, Gud ske lov. För hellre svalt 
man väl själv, än djuren skulle det . Det värsta en 
husmor, som stillade, kunde få höra var; att djuren 
råmade efter mera mat, än hon kunde giva dem. 
Det var det värsta hon kunde få höra. "18 

Trots a tt Agnes Westerberg berättar att 
en husmor hellre svalt själv än att h o n lät 
djuren göra det blir det tydligt i texten att 
även hon behövt uppleva svältfödda djur. 
Genom hennes ord kan vi förstå a tt Agnes 
själv tvingats att lyssna till hungersbrölande 
kreatur. 

Ett undertema som ofta kommer med när 
svältfödning kommer på tal ä r hur magra 
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djuren var vid vårsläppet. Det talas om att 
koma inte kan stå själva och att de har svårt 
att gå då de släpps lösa. Något som är an
märkningsvärt i sammanhanget är att dju
ren samtidigt som de har svårt att stå i ladu
gården blir mycket spralliga så fort de kom
mer ut och hoppar och skuttar så pass att de 
bryter benen av sig. 

Närke. Släpptes i vall islutet av maj, de voro 
mycket magra och bröt lätt ett ben då de skuttade 
omkring. 19 

Uppland. Så snart snön var borta så släpptes dju
ren i val~ språng och hopp!2° 

Bohuslän. Efter klena år förekom benbrott vid 
vallsläppningen. Släpptes i en näraliggande hage 
fdrst för att kunna tas in vid kall väderlek. 21 

Dalsland. Korna magra på våren och orkeslösa, 
händer att de bryter sig de fdrsta dagarna. 22 

Frågelistorna är ett material som tillkom-
mit i efterhand och som kanske berättar lika 
mycket om den tid i vilken de uppkom som 
de berättar om bondesamhället.23 De talar i 
huvudsak för att svältfödningen var vanligt 
förekommande, men det finns också utta
landen som säger motsatsen, som vi nu sett. 
Förutom frågelistorna har jag även tittat på 
domböcker som till skillnad mot frågelistor
na är ett samtidsmaterial. 

Domböcker 
I domböckerna som förvaras på landsarki
ven runt om i landet, kan man läsa de ren
skrivna anteckningar som tagits i samband 
med genomförda rättegångar. De innehåller 
alla mål som tagits upp under en viss period 
och låter läsaren ta del av åtalspunkter, vitt
nesmål, försvarstal, brev insända till rätten, 
erkännanden och domar. Det är alltså möj
ligt att möta både det offentliga samhällets 
syn på vad djur är och få dess bild av vad 
man fick och inte fick göra med sina djur. 
Men man möter också enskilda människor 
som både anklagar andra och som försvarar 
sig mot djurplågeriåtal. I brytningen mellan 
det officiella samhällets djursyn och bonde
menighetens uppstår en rättspraxis. Denna 
vill jag studera. 
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Ur Kunglig Maj:t.s nådiga Förordning den 21 december 
1857. 
Det enda som lagtexten slår fast är att det ska vara för
bjudet att visa uppenbar grymhet i hanteringen av djur 
och att straffet ska vara böter mellan 5 och 100 Rd. 

1857 stiftades Sveriges första djurskydds
lag. Fram till dess hade skyddet av egendom 
varit starkare än djurskyddet. Du kunde åta
las för att du skadade andras men inte dina 
egna djur. Det jag intresserat mig för i dom
boksmaterialet är tidiga fall där bönder bli
vit anklagade för djurplågeri och misshan
del av djur. Kännedomen om lagen verkar 
relativt snart ha fått spridning i landet. 

Tidigare har man velat påvisa att grund
tanken i 1857 års djurskyddslag var att up
penbart visad grymhet i misshandeln av djur 
var stötande för allmänheten och skulle av 
denna orsak vara straffbart. Det var, enligt 
detta tankesätt, alltså inte i första hand dju
ren som skulle skyddas från smärta, utan 
snarare den allmänna opinionen som skulle 
besparas obehaget att bevittna dessa miss
handelsfall. Djurskyddsjuristen Helena Stri
wing skriver om detta: 

Att djur behandlades med "uppenbar grymhet" 
antogs väcka den allmänna förargelse, som straff 
stadgandet för sin tillämpning förutsatte. Denna 
fiktion var dock olycklig för djurskyddets del. Ef 
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Siffrorna är hämtade ur Bilagor för Sveriges Officiella Statistik (BiSOS), som började utkomma 
samma år som den första djurskyddslageo trädde kraft, 1857. Eftersom lagen tillkom i decem
ber hann ingen bli vare sig anklagad eller fälld för djurplågeri det första året men däre fter steg 
antalet djurskyddsmål stadigt. 

tersom g,J,mma sedvanor var brukliga i hela lan
det vid slakt av djur, och människorna så vana vid 
detta, uteblev den allmänna förargelsen, med på
följd att de grymheter djuren utsattes for förblev 
obeivrade. 24 

När Striwings hypoteser, som kan ses som 
en fjärde frågeställning, ställs mot domboks
materialet visar det sig att lagen inte alls tol
kades på det sätt hon menar. Om det vore så 
att det var den allmänna förargelsen man 
ville undvika så skulle det innebära a tt bön
der som plågade sina djur utanför de offen t
liga rummen inte skulle vara före mål för 
rättslig prövning. Bland svält- och vanvårds
fallen finns flera exempel på fällande domar 
där djuren vanskötts utanfö r människors 
åsyn hemma på gården och där en granne 
eller liknande u-äder fram och anger djurets 
ägare. Att den allmänna förargelsen vid 
dj urplågeri skulle ha uteblivit, det vill säga 
att människor inte ha skuJle reagerat då djur 
i deras omgivning plågades, är också myck
e t missvisande. Istället är de t förvånande hur 
mycket människor engagerade sig i djur som 
de stötte på längs landsvägar, på gator och 
torg och hur de spontant reagerade på djur
plågeri och tog djur i fö rvar och b ildade 
hela folksamlingar och krävde på plats och 
ställe att ägarna skulle sluta plåga sina djur. 
Jag ska bö1ja med att ge exempel från svält
födningsfallen som dels talar mot Striwings 
uttalanden men som också problematiserar 

frågelistsvarens bild av svältfödning. Där
efter går j ag in på de rena misshandelsfallen. 

Svältfödning i domboks
materialet 
I Östergötland fälldes mellan 1860 och 1865 
140 personer för djurplågeri. Av dessa har 
jag kunnat finna 37 i häradsrätternas dom
böcker vilka var fall som ägde rum på rena 
landsbygden. 15 av dessa fall handlar om 
hästar, kor och oxar som svältfötts. I J önkö
pings län är motsvarande siffro r 126 fall av 
djurplågeri mellan 1860 och 65 i hela länet, 
33 fall har j ag funnit i häradsrätterna på 
landsbygden. Här är det bara 5 fall som rör 
svältfödning. 

Västra härad,Jönköpings län 
Vinterting 1863 Nr 95. 
Kronolänsman Ström inställer Baron Rosen
crantz vid Dollby gård till tinget for det R svältfött 
svin, får, kor och hästar. Kusken Magnus Hegg 
under Dollby vittnar om att det 1mder sommaren 
1860 fiwn till våren 1861, dog svin på gården 
till följd av svält. Fåren föddes med tallris istället 
for löv så att de dog. Det upplyses i rätten i, sam
band med viltnesmålet att tallris används som 
hjälp/ode,: 

Drängen Gustav Svensson i Bjömeshog vitt
nar; så länge det Janns otröskad säd så åt kreatu
ren av delta men när det var slut släpptes de ut. 
Pd v,fre-n 1861 dog två svin och tvd få1; de var 
mycket magra men vittnet han inte säga att de 
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säkert dog av svält, under våren Jastnade tre fä
kreatur i ett kärr och orkade inte p.gr. av att de 
var magra arbeta sig upp ur kärret. En mycket 
mager sugga låg död i bryggeriet. 

Drängen Anders Braf i H ultsjö Pilegård; un
der hösten 1860 åt hästar och kor otröskad säd 
men när den var slut blev de framsvultna, 16 
hästar fick '/2 spann eller åtta kappar havre att 
dela på dagligen och ibland bara hackelse, även 
övriga djur åt dåligt och under våren dog får och 
svin av svält. 
Böter 25 Rd. 

Cullbergs härad i Vadstena län, Östergötland 
Höstting 1861 Nr 64. 
Vanvård och misshandel av stokreatur. 
Kronolänsman Widegren stämmer CJ Wiborg i 
Linds Grenadjärto1p för grymhet mot djur. Wiborg 
har kört strängt med ett utmagrat sto som då det 
1,agt sig av trötthet inte kunnat resa sig. Wiborg har 
då wgt två rep om buken på hästen och Jäst repen i 
taket så att hästen hängt där för att förhindra att 
djuret l,ade sig. Wiborg sade sig ha djuret upphängt 
men av anledning att det var sjukt och inte orkade 
resa sig självt, ej får att han behandl,at det ill,a. Re
pen varfästade i ett gammalt täcke. H ästen sköts 
den 10 juni då den ej verkade repa sig. Carl Johan 
Nilsson i Öres/ad och krono.fjärdingsmannen Nils 
Jonsson inkallades som vittnen. Nilsson uppgav 
att Wiborg haft djuret i ett u thus sedan Skänninge 
marknad den 13 september där stoet, som var gam
malt och utmagrat, fallit och slagit sig och av trött
het inte kunnat resa sig varvid Wiborg fort bort 
djuret till ett skjul och lagt två tåg under buken ett 
vid frambenen och ett i ljumsken. Vittnet har sedan 
inte sett djuret förrän i maj då hästen Jortfarande 
hängde med djupa sår i köttet varur det flöt ill,aluk
tande var. Nils Jönsson vittnar att han sett hästen 
utmagrad och dräktig i februari på utjorden där 
den Jallit och sl,agit sig. I mars var den dragen ur 
båset och låg på Jähusgolvet utan att kunna resa 
sig, senare samma månad såg vittnet hästen upp
hängd i refJ i ett timmers/all med svåra sår från bu
ken uppåt ryggen. Vittnet mindes någon Jorm av 
trasa som antingen var virad runt repen eller som 
repen var Jästade i. Wiborg vill skjuta upp domen 
får att inkalla egna vittnen som kan intyga att han 
försökt vårda en sjuk häst och att det inte rör miss
handel. 
Böter 50Rd. 

I båda fallen döms de åtalad e för djurplå
geri och domstolsu tslagen kan inte tolkas på 
annat sätt än att de t är plågan som djuret i 
sig u tsatts för som leder till en fällande dom. 
Det är svårt att se att rätten velat skydda 
Rosencrantz drängar e ller torpare från att 
tvingas bevittna baronens u ppenbara grym-
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het mot sina djur. Likaså är det svårt att tän
ka sig att det var Wiborgs grannar som skul
le skyddas från hans handlingar. 

l,,ysings härad i Vadstena län, Östergötland 
Sommarting 1865 Nr 74. 
Dju,plågeri. 
Kronolänsman E. Moselius har efter angivelse in
ställt brukaren Ullrich Pettersson i H äggestad till 
tinget för dju,plågeri, vanvård och misskötsel av 
sina kreatur. Karl Peter Staf i Wallbylund och pi
gan Gustava Nilsson i Äby Westergård lämnar 
vittnesmål om hur svaranden svältfött sina djur 
under vintern och hur de inte kunnat resa sig un
der början av sommaren och hur oxarna varit 
magra och inte orkat dra. 
Böter 20 Rd. 

Skärkinds härad i Norrköpings län 
Höstting 1861 Nr 43. 
Kronolänsman A. Sjöholm kallar till tinget än
kan Brita Cajsa Olofsdotter får djurplågeri då 
hon svältfött och vanvårdat två kor. Ett flertal 
vittnen anger att de aldrig sett så magra kor och 
bland annat skrivs i ett brev från Johanna Jons
dotter att Brita inte gav annat än råghalm åt 
sina djur och i ett annat vittnesmål i form av ett 
brev från Anna-Lena Bråd att koma behövt resas 
upp. 
Böter 15 Rd. 

Det är intressant att de t speciellt nämns 
att Brita Cajsa Olofsdotter ba ra ger råghalm 
åt sina djur. Enligt frågelistmaterialet var det 
vanligt att låta djuren överleva på enbart 
halmdiet men här blir h on båd e socialt 
brännmärkt när hon gör det och dessutom 
lagligen fälld. Det är också tänkvärt att de t 
som Mätyäs Szäbo tar upp om att resa ko r 
som något vanemässigt är något som man 
blir fälld för. I den e tnologiska litteraturen 
talas de t o m hur man regelmässigt h änger 
upp djur som inte orkar stå själva i burar 
(stänge på Gotland25 och hjälln i Västerbot
ten26) . Även detta har vi nu sett att man blir 
fälld för på 1860-tale t. 

På vad sätt talar då domboksmaterialet 
mot den bild av svältfödning som frågelist
svare n ger? I juridisk litteratur brukar det 
poängteras a tt det måste finnas en folklig 
förståelse för en lag och dess uttolkning för 
att lagen ska efterlevas. En lag kan inte hel
ler angripa något som är allmänt utbrett i en 
hel befolkningsgrupp, eftersom de t då inte 
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kommer att finnas en folklig förståelse för 
en sådan lagstiftning. Då lagen sägs förhin
dra uppenbar grymhet inberäknas tydligen, 
åtminstone i Östergötland och Jönköping, 
svältfödning i detta. 

Ringningen av grisar, då ringar och mär
lor sattes i trynet för att förhindra grisen 
från att böka upp och förstöra bland annat 
grässvål, vägar och diken, måste ha ansetts 
som lika uppenbart grymt som svältfödning
en, men det bruket skyddades istället av la
gen. Den som inte hade sina grisar ringade 
då tjälen gått ur marken kallades till tinget 
och ådömdes böter för detta. V~rför såg rätts
väsendet så o lika på två lika grymma sedva
nor? Min hypotes är att ringningen av grisar 
skyddade så pass stora ekonomiska värden 
att ringningen måste accepteras, även om 
den var grymm (ungefär som lagstiftningen 
i bland annat Danmark och Frankrike ser ut 
än idag). I linje med den tanken skulle svält
födningen däremot inte vara ett lika viktigt 
ekonomiskt system som rättsväsendet behöv
de sanktionera och göra undantag för. Den 
kunde man istället angripa med motivet att 
djuren behandlades grymt då de svältes. I 
den gängse, sedan länge etablerade förkla
ringen till svältfödningen, framhålls den som 
ett rationellt system för allmogens bonde
familj att lösa den årsvisa snedfördelningen 
av resurser. Sommarbetet antogs finnas i 
överflöd, medan det på samma sätt antogs 
vara ett stort problem att samla in tillräckligt 
med vinterfoder. Denna ekonomisk-ekolo
giska förklaringsmodell tecknade en bild av 
ett tänkande som skyddade byns gemensam
ma betesresurser från att överexploateras 
och samtidigt gav maximerad ekonomisk av
kastning åt djurens ägare, på bekostnad av 
djuren som individer. Om detta ekonomiskt 
och ekologiskt så betydelsefulla system hade 
varit så utbrett som vi idag tror och som frå
gelis torna antyder, hade det då varit möjligt 
för lagstiftningen att angripa systemet och få 
en folklig förståelse för att utdöma straff för 
något som alla gjorde och som dessutom alla 
drog ekonomisk nytta av att göra? 

Det är också givande att problematisera 
vinterfodringens relation till sommarbetet. 

Den gängse kunskapen säger att sommarbe
tet var problemlöst och fanns i överflöd 
medan vinterfodret var knappt. Hur kan det 
ha sett ut i Skånes, Västergötlands, Östergöt
lands och Upplands fullåkersbygder med 
bete bara på trädan om sommaren och med 
god tillgång till halm på vintern? Det finns 
också exempel ur domstolsmaterialet som 
kan visa på att det fanns problem med att 
sommarföda kreaturen. Det är i samman
hanget mycket intressant att reflektera över 
den betydelseförvandling som ägt rum med 
Nils Keylands bild från Västerbotten 1911 
(se ovan). 

Misshandel i domstolsmaterialet 
Till skillnad från svältfödningen, som kan 
drivas fram av en nödsituation och där man 
för vissa av fallen kan finna både en nutida 
och samtida förståelse för dem som tvingas 
hålla sina djur på en alltför svag diet, exem
pelvis som för änkan Brita Cajsa Olofsdotter, 
så ställer de rena misshandelsfallen krav på 
en mer direkt handling för att stä'lja det som 
inträffar. Att det väckte allmän förargelse då 
man misshandlade sina djur är mycket tyd
ligt i domstolsmaterialet och det ställer krav 
på att revidera åsikterna om bondesamhällets 
instrumentella syn på djur och att medöm
kan med djur är något som växer fram i den 
välutbildade, stadslevande borgerligheten. 

Vifolka härad i Vadstena län 
Höstting 1860 Nr 61. 
jordbrukaren C.G. Hagelin står vid bron över 
Svartån in till Mjölby och uppmärksammar där 
att hästen som drängen Anders Johansson kör har 
bulor efter piskrapp på sidorna. Hagelin går och 
anmäler drängen vars husbonde, kontraktspro
sten Borre, inkommer med en skrivelse till höst
tinget 1860 där han intygar att drängen behand
lar hästarna väl på prästgården, han inkommer 
senare med en skrivelse till sommartinget 1861, 
där han intygar att hästen brukar skygga och att 
den då "behöver en tillrättavisning". Drängen 
fälls. 
Böter 10 Riksdaler. 

Norra Vedbo härad,Jönköpings län 
Sommarting 1861 Nr 137. 
Kronolänsman Wickbom kallar bonden Gustaf 
Andersson till tinget då denne misshandlat sina 
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stutar och oxar. Arrendatorn A.F. Lindgren ser 
hur Andersson den 24 januari på eftermiddagen 
med två icke inkörda stutar ska ta sig upp med ett 
stort lass "knabbar" på vägen men att en snö
plogskant gör det svårt. Andersson slår den ene 
stulen två ggr i huvudet så att det börjar blöda. 
Lindgren försöker hejda misshandeln men blir då 
hotad med stryk. Även pigan Maja Stina Jönsdot
ter ser genom fönstret på sin stuga hur Lindgren 
slår först ett par oxar och därefter stutar vid en 
snökant. Hon berättar att "hennes ögon gråter" 
och ger sig ut for att få Andersson att upphöra 
med mi-sshandeln men ombes att dra åt helvete och 
hotas med stryk. Båda ser bl.odspår i snön. Lind
gren erkänner att han slagit två ggr i huvudet 
1ned grimskaftet. 
Böter 10 Riksdaler. 

Eksjö Rådhusrätt,Jönköping 
Ting 1865 Nr 163. 
Bryggaren O.F. Petersson hade å Eksjös Watten
torg den 2 7 augusti sett en yngling komma köran-
de med ett sto som var så vanvårdat, magert och 
med flera sår att det väckt hans uppmärksamhet 
och mi-sskund. Han tilltalade gossen som körde 
hästen och denne hämtade ägaren, oxhandlaren 
Andersson, som ville ha ut sin partners häst fdr att 
kunna fortsätta sin resa hem. Petersson vägrade 
lämna ut djuret och hade tidigare tillkallat polis. 
Andersson reste då sin väg och brydde sig inte om 
varken häst eller åkdon som överlämnades till po
lisen. Flertal vittnen omtalar att djuret under 
längre tid måste varit grymt och omänskligt be
handlat. Stads.fiskalen låter avliva djuret efter ve
terinärbesiktning. Oxhandlaren Jacob Andersson 
i Ryssby samt oxhandlaren Jonas Abrahamsson i 
Ljunga böter maxstraffet for djurplågeri 100 Rd 
vardera samt 2 Rd for uteblivande. 

Saköreslängderna listar dem som dömts 
för ett brott. Till en början var de ett instru
ment för statsmakten att kontrollera att de 
bötessummor som tillföll staten inte smuss
lades undan av de lokala tingen. Tyvärr inne
bär detta att de som friades från åtal inte går 
att hitta i saköreslängderna; de finns inte 
heller i några andra register. Den som vill 
hitta människor som åtalats men friats från 
brottsmisttankar har att bläddra genom dom
bok efter dombok och läsa protokoll efter 
protokoll. För djurplågerimålen var det en 
mycken liten del av dem som blev åtalade 
som friades.Jag har därför inte tyckt att tids
åtgången för genomgångar av domboksma
te rialet i jakt efter friade i djurplågerimål 
stått i proportion till det förväntade resulta-
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tet. Jag har ändå hittat ett fåtal fall på slump 
då jag bläddrat i och läst domböckerna. Det 
mest intressanta fallet är kanske den djur
transport som stoppades -av e n-·uppretad 
grupp människor i Åby utanför Norrköping 
1925: 

Bråbygdens häradsrätt, Östergötland 
Ting 1925 Nr 253. 
En kreaturstransport på två Fordlastautomobiler 
var på väg från Askersund till Sörmland. Det stod 
tre kor på varje lastbil. Den stannade i Äby fdr att 
chauffdrema skulle äta och en liten grupp av män
niskor uppstod som tyckte att djuren lastats for 
trångt och enligt landsfiskalens rapport hade rop 
om att det var djurplågeri att lasta djuren så tätt 
hörts. En ko skavde med hornet i ljumsken på en 
annan och en tredje hade skrapmärken på ryggen 
ned mot svansen. L andsfiskalen Lilliebäck an
lände till platsen och beslutade att pl.ocka ut en ko 
ur var lastbil innan transporten fick fortsätta. 
Den åtalade, lantbruksinspektören John Johns
son, frias efter att di,striktsveterinären hörts och 
bland annat fdrhållandena fdr kor på SJ:s boskap
svagnar jämfdrts med lastbilstransporten. 

Avslutning 
Hur blev då utfallet av prövningen av hypo
teserna? Enligt mitt synsätt så har föreställ
ningen om djurens guldålder kommit på 
skam. Det finns mycket i det historiska mate
rialet som talar för att djur kunde leva hårda 
liv i det gamla bondesamhället. Men också 
föreställningen om att djuren ständigt led, 
bland annat på grund av undernäring och 
svältfödning som satts i system, kan ifrågasät
tas när framför allt dom boksmaterialet gåtts 
igenom. Och att det är den välutbildade 
borgerligheten i städerna som uppfunnit 
djuromsorg vill jag likaså ifrågasätta, inte 
minst med tanke på den gråtande pigan. 
Tyvärr kan vi inte uttala oss om 1700-tale t 
som brukar sägas vara det århundrade då 
den engelska borgerligheten uppfinner om
tanken om djur, men från mitten av 1800-
talet råder det ingen tvekan om att bönder 
i Östergötland och Jönköping månar om 
lantbrukets djur. Slutligen, Striwings tankar, 
som också tagits upp av andra svenska debat
törer, om att djurskyddslagen inte hade nå
gon verkan därför att ingen brydde sig om 



att djur plågades visar sig också be tydligt 
överdriven. Vi har sett många exempel på 
människor som vågat ta konflikter och risker 
för att dämpa e lle r förhindra lidande hos 
djur. Finns det d å någon hypotes som kan 
vara till hjälp för a tt förstå bondesamhällets 
djursyn? Jag tänkte ta hjälp av ett museiföre
mål för att besvara frågan. 

Bilden visar ett stulafängsel, ett slags hinderdon som 
fästs runt Jrarnbenen fJå en oxe eller stut. Fängslet har 
med största sannolikhet använts under pauser jJå re
sor och hindrat oxtm fi'ån att röra sig för snabbt och 
komma allt för långt bort från sin ägare. Lägg rnärke 
till Läderskoningen. Foto Nordiska 11mseet. Fängslet 
förvaras i Nordisk.a museets magasin fJå JuLita gård. 

Det fanns många sorters hinderdon som 
användes som komplement till hägnaderna 
och som skulle försvåra för djuren att kom
ma in i åker- eller ängsgärden, eller ut från 
hagar. Hägnad erna byggdes med tanke på 
normaldjuren och istället för att bygga på 
hägnaderna ytterligare på höjden för att an
passa dem till extremerna så har alla möjli
ga sorters hinderdon hängts på ett fåtal spe
ciellt besvärliga djur, som man kallade okyn
nesfä. Det har varit klampar, stockar, klavar 
och ok, hällor, tyngder med mera. Man har 
också skurit sönder djur, framför allt getter, 
för att inskränka d eras rörelseförmåga. Hur 
vanligt förekommande detta har varit är 
dock osäkert. Hur kan då hinderdonen hjäl
pa oss att förstå bondfamiljens inställning till 
sina djur? Enligt mig illustrerar de den kon
flikt som all tid funnits mellan empati med 
djuren och kraven på produktion. Hur djur 
behandlas i ett samhälle är beroende av ut
fallet av denna konflikt, och det kan slå olika. 
Men de t viktiga är att konflikten är ständigt 
närvarande i relationerna mellan människa 
och djur, vare sig vi befinne r oss i ettjägare
samlaresamhälle eller i den modernaste in
dustristat. Det är inte så att relationerna 
med djur blev problematiska först med vårt 
utträdande ur bondesamhället, de har alltid 
krävt någon form av konflikthantering. 

Me n för att gå tillbaks till hinderdonen 
och hur dessa kan ses som en illustration av 
konflikten; meningen med hinderdonen är 
att de ska tillfoga smärta och därmed hindra 
djuren från att röra sig naturligt. Detta be
främjar produktionen genom att djuren inte 
tillå ts komma in på åke r e ller äng för att 
skövla människors arbete. Men man har inte 
låtit produktionens krav stå oemotsagda; tit
tar vi efter så ser vi ofta en läderskoning el
ler liknande som haft till uppgift att skydda 
benen från skavsår eller på andra sätt mins
ka lidandet. Att skapa föremål med anord
ningar som skulle mildra lidandet för djuren 
är en investering i framför all t dyrbar tid 
som det inte går a tt förklara med någon 
hänvisning till den rena produktio nen utan 
som måste ses som en eftergift för den em
pati man känt med sina djur. Och stutafäng-
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slet är bara ett av en mängd exempel som 
visar på att bönder, då som nu, levat i en 
ständig konflikt mellan empati med sina 
djur och de hårda krav som ställs på dem att 
producera. · 
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Kommentarer 

Efter Niklas Cserhalmis föredrag 
följde kommentarer från Carin ls
raelsson och Helena Röcklinsberg 

Carin Israelsson är agronom, mjölkbonde och 
doktorand vid avdelningen för Agrarhistoria vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Ultuna. Hon 
arbetar me d en studie över ko rnas livssituation. 
Hennes avhandling syftar till a tt ge en samlad b ild 
av kors och människors gemensamma vardagsför
hållanden i gränslandet mellan det sena bonde
samhället och industrisamhället. 

H e le na Röcklinsberg är teolog och etiker, verk
sam vid universiteten i Uppsala och Linköping. 
Hon disputerade hösten 2001 med avhandlinge n 
Das seufzende Schwein. Zur The01ie und Praxis in deut
schen M odellen zur Tierethik där hon visar m ed e n 
analys av tyska djuretiska mode ller hur etologisk 
kunskap är viktig för e n hållbar djure tik, och hur 
denna inom ramen för e n teocentrisk djuretik 
kan medverka till en radikal förändring i de n 
kommersiella svinskötseln. 

Carin Israelsson:Jag är agrarhistoriker, agro
nom och mjölkbonde. Som agrarhistoriker 
ägnar jag mig åt den konkreta frågan Hur 
skötte man kor förr? Ämnet Hur hade djuren det 
förr? är ett omfattande ämne med många 
aspekter. För att klargöra förhållandena är 
det viktigt att dela upp frågan om hur dju
ren hade det förr, i människans fysiska och 
psykiska relation till djuren. Har man slagit 
dem? Har man skrikit å t dem? Hur har dju
ren fodrats och vattnats? Hur var stall- och 
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betesmiljön? Man kan till exempel ha givit 
djuren för lite foder men ändå ha uppträtt 
snällt och vänligt mot dem. När Viktor i 
målen som Niklas nämnde i sitt föredrag, 
berättade att man under år med goda foder
förråd, ofta slösade med foder på hösten för 
att sedan ändå ha ont om det under våren, 
så ser jag det som ett tecken på människans 
vilja att ge djuren rikligt med foder - ja att 
man till och med hade svårt att låta bli det
ta. En sådan tendens att slösa med foder, 
kunde motverkas med hjälp av ineffektiva 
redskap, till exempel hökroken, som påmin
ner om en klona men har kortare träskaft 
och en inåtvinklad krok som bara rev loss 
lite stråfoder i taget. Med hökroken blev strå
fodergivan fluffig och gav intryck av att vara 
större än den i realiteten var. På så vis lock
ades man att hushålla med fodret och kun
de försörja djuren under en längre del av 
stallperioden. 

Kan du Niklas tänka dig olika typer av 
svältfödning? I 1800-talslitteraturen förekom
mer begreppet svältfödning tillsammans med 
begreppet välfödning som av sakkunskapen 
ställdes mot svältfödning i diskussioner om 
vilken strategi som var att föredra. Är det 
möjligt att man i de domslut som du stude
rat, inte talar om riktigt samma svältfödning 
som den samtida vetenskapen diskuterar? 

Niklas Cserhalmi: Ja, man kan tänka att det 
fanns någon form av underförstådd gräns 
för hur mycket man fick svältföda sina djur. 
När jag började mitt arbete var jag helt över
tygad om att svältfödningen var norm för 
hur allmogebönderna skötte sina djur och 
jag hade inte en tanke på att ifrågasätta det. 
Men när jag satte mig in i frågelistmaterialet 
så tyckte jag att frågelistsvaren var märkligt 
lika varandra. Jag tolkade det som att man 
återberättade någon form av inlärd tradi
tion. När jag sedan började arbeta med dom
stolsmaterialet och såg att många blev fällda 
för att ha svältfött sina djur så blev jag kon
funderad. Att svältfödning förekommit ser 
jag fortfarande som självklart, men som du 
säger, det fanns säkerligen en underförstådd 
gräns som man inte kunde passera utan att 
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brännmärkas socialt eller åtalas. Ett exempel 
på någon som går över den gränsen är Brita 
Cajsa Olofsdotter som bara ger råghalm till 
sina kor och är tvungen att resa dem upp om 
morgnarna. Hon haF tydligen pas.serat en . 
gräns som man inte fick gå över. Tyvärr vet vi 
ju inte idag var den gränsen gick. 

Carin lsraelsson: Kanske gick gränsen vid lig
gande kor? 

Niklas Cserhalmi: Ja, men å andra sidan så 
sägs det då i frågelistmaterialet att det var 
normalt med hängmattor och burar som 
djuren hängde i. Men kanske bör man ifrå
gasätta det? Det kan vara så att man i svaren 
till frågelistorna poängterat djurens lidande 
i historisk tid för att på så vis skapa en kon
trastverkan mot den situation som djuren 
levde i under den tid då svaren formulera
des. För att kunna berätta om hur bra dju
ren hade det under 1930- och 40-talen, då 
svaren skrevs, måste man skildra hur dåligt 
de hade det förr. Jag säger inte att det för
höll sig så, men det kan vara en hypotes. 

Helena Röcklinsberg:Jag är doktorand i djur
etik på Teologen i Uppsala och har främst 
ägnat mig åt teologisk djuretik, men också åt 
filosofiska ställningstaganden. Det som ni är 
inne på nu relaterar till en tanke som jag 
fick när jag läste föredragen och som också 
har blivit tydligt i Niklas framställning. Näm
ligen att inte bara relationen människa och 
djur är viktig att undersöka, utan att också 
resonemang kring relationen mellan män
niskorna är relevant. Många av dina exem
pel skildrar människor som visar prov på 
både mod och civilkurage då de uppmärk
sammar misshandel eller vanvård. Det är 
inte så lätt att bestämma sig för att anmäla 
sin egen husbonde.Jag skulle bara allmänt 
vilja lyfta fram frågan: Hur mycket av det 
civilkuraget har vi idag när vi ser misshandel 
av djur? När vi ser någon som slår sin hund 
på gatan eller när vi ser en grannbonde som 
kanske inte fodrar sina djur ordentligt vågar 
vi då sätta våra egna mellanmänskliga rela
tioner på spel för djurets skull? Du visar med 



ditt material att de vågade detta i en utsträck
ning som har förvånat mig. En annan sak 
som det här materialet också har visat är att 
medkänslan med djuret verkligen fanns. 
Mitt historiska perspektiv är förstås teolo
giskt orienterat men man säger ofta när man 
tittar på människa-naturrelationer, människa
djurrelationer, att kyrkan har medverkat till 
en distansering mellan människa och djur. 
Kyrkan var av olika skäl mån om att upprätt
hålla människans överhöghet över naturen, 
och då man läser om det är det lätt att tro att 
det var någonting som "alla" tänkte sig. Lik
som det som Descartes myntade - att djuren 
är själlösa maskiner som när de skriker inte 
reagerar annorlunda än vad en osmord 
maskin gör. Men det du visar är att så tänk
te inte vanliga människor, vilket jag tycker är 
mycket trösterikt. Då undrar jag som etiker: 
kan man kalla det för någon slags dygder det 
som de här människorna givit exempel på? 
De som anmäler Brita Cajsa eller Rosen
crantz- hade de något slags dygdetik i huvu
det? Jag ställer det som en öppen fråga- vad 
kan det vara som ligger bakom att de var så 
modiga? 

Niklas Cserhalmi:Ja, jag tycker också att det 
där är intressant och har reagerat på det.Jag 
tycker att det tydligt visar att den bild som vi 
har av vår egen tid som så väldigt mycket 
mer djurvänlig än bondesamhällets kan ifrå
gasättas. Vågar man idag gå p å grannbon
den som missköter sina djur och vågar man 
ta en hund i förvar och larma polisen om 
man ser någon som misshandlar hunden på 
gatan? Det finns uttalade föreställningar om 
att folk var mer h årdhudade fö rr och inte 
reagerade när djur plågades, men domstols
materialet problematiserar den bilden. Var 
det verkligen så att bönder i gem en under 
1800-talet h ade en strikt instrumen tell djur
syn? 

Carin lsraelsson: Kan ansvaret för djurens 
förhållanden ställas i relation till de förhål
landen som människorna levde under? Skul
le det i så fall innebära att det kan betraktas 
som värre om välbärgade människors hus-

djur for illa medan fattiga människors egna 
svåra förhållanden skulle kunna ses som för
mildrande om deras husdjur utsattes för 
samma missförhållanden? 

Niklas Cserhalmi: Jag kan tycka att det är en 
rimlig tanke. Men när vi jämför Baron Ro
sencrantz, som man får förmoda levde ett 
relativt gott liv med 16 hastar och ett stort 
an tal kor, får och grisar med änkan Brita 
Cajsa Olofsdotter med sina två kor, så skulle 
vi i så fall se en stor skillnad i bötesbeloppet. 
Men det gör vi inte. Baronen betalar 25 riks
daler i böter och änkan 15, maxbeloppet för 
djurplågeri var 100 riksdaler. Däremot tror 
jag att den nutida domen över Baron Rosen
crantz är hårdare än över Brita Cajsa. 

H elena Röcklinsberg: Ansvarsfrågan skulle jag 
kort vilja säga något om: vi är som fria män
niskor "etiskt agerande aktörer" eftersom vi 
har ett förnuft som kan styra hur vi handlar 
och vi kan motivera varför vi tar ett visst steg 
och inte ett annat. Denna medvetenhet om 
vad vi gör har vi och därför är vi moraliska 
agenter eller etiskt medvetna. Men samtidigt 
säger man också att ansvaret hänger ihop 
med vilka fysiska ramar man har att agera 
inom. En människa som är väldigt begrän
sad i sin frihet har inte samma ansvar för vad 
som sker. Då skulle man kunna tänka sig att 
Brita Cajsa ,har ett mindre moraliskt ansvar 
eller är mindre moraliskt skyldig därför hon 
har så knappa resurser om man jämför med 
Baron Rosencrantz som är en välbärgad 
markägare. Detta kan vi koppla till tanken 
att "om man kan göra någonting, så bör man 
göra det". Ser j ag att någon ligger på gatan 
och lider så bör j ag gå fram och fråga vad jag 
kan göra. Går man bara förbi denna männis
ka u tan att stanna h ar man h oppat över sitt 
moraliska ansvar. Då kunde man fråga sig 
om dåtidens samhälle krävde mer av en som 
hade mark eller makt eller pengar. 

Niklas Cserhalmi:Jag har tyvärr ännu inte gått 
in och tittat på vilka personerna är som ham
nat i rättsprotokollen. Jag planerar att i ett 
begränsat antal fall försöka leta rätt på dem 
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i mantalslängder och bouppteckningar för 
att se vilken ekonomisk situation de levat i. 
Det vore också spännande att få reda på om 
det funnits konflikter mellan grannar i en by 
och om djurplågeriåtalet i såfall varit ett sätt 
för den ena grannen att komma åt den an
dra. Men det låter sig tyvärr inte göras. Att 
Rosencrantz och Brita Cajsa får ett relatjvt 
jämställt bötesbelopp kan tolkas som att det 
är djurets lidande som står i fokus och som 
bildar bas för vilka bötesbelopp man får. 

Carin lsraelsson: Enligt en del samtida min
nesuppteckningar ansågs råghalmen vara 
den sämsta halmen, som av många endast 
skulle användas i nödfall, medan det var ac
cepterat att en stor del av foderstaten långt 
in på 1900-talet, utgjordes av havre- och 
kornhalm. Kanske kan detta vara en förkla
ring till att just råghalmen pekas ut i fallet 
om änkan som döms för att ha svältfött sina 
kor.Jag har gjort några överslagsberäkning
ar angående kornas näringsförhållanden 
med utgångspunkt från den utfodring man 
berättar om i minnesuppteckningarna. När 
det gäller minetalämnen innebar kraftigt 
halmdominerade foderstater brist på sär
skilt kalcium och magnesium, medan till
gången till fosfor, kalium och natrium var 
bättre. Kanske kan brister och obalanser i 
näringstillförseln vara något att fundera 
över när det gäller kornas kondition, sär
skilt under vårvintern. När det gäller betes
släppning och berättelser om liggande kor 
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som måste lyftas, eller som ramlar omkull 
och skadas, så kan det förutom under- och 
felnäring också finnas andra förhållanden 
som påverkat kornas möjligheter att klara 
betessläppningen. Ett sådan faktor kan vara 
hur djuren vattnades under stallperioden. 
Det förefaller som om kor i olika besätt
ningsstorlekar vattnades på olika sätt. I små 
besättningar med bara en eller ett par kor, 
tycks det ha varit vanligt att man för att spa
ra tid och arbete, bar in vattnet till korna i 
fähuset. I större besättningar blev det däre
mot mycket vatten att bära, och därför 
släpptes korna istället ofta ut för att dricka 
- och om vädret tillät kunde de också stan
na ute en stund för att röra på sig. På så sätt 
var dessa kor vana vid både motion och 
dagsljus och klarade omställningen till bete 
bättre. 

Niklas Cserhalmi: Min studie ingår i SLU:s 
temaprojekt Djuromsorgfdr kvalitet i livsmedels
produktionen där också ett tiotal naturvetare 
är med. Jag har fördelen att kunna använda 
veterinärer, fysiologer och etologer för att 
bolla just sådana här funderingar med. Det 
vore intressant att ställa frågor till en etolog 
om hinderdonen till exempel. Vad skulle en 
etolog, en djurbeteendevetare, säga om hin
derdonen? Hur mycket led djuren av dem? 
Men även sådana frågor som Carin är inne 
på här med fodret. Var det kalciumbristen 
som gjorde att korna bröt sig på våren när 
de släpptes ut ur ladugården? 



Mänskliga cljur och cljuriska människor 
KarinDirke 

Karin Dirke är idehistoriker vid Stockholms 
Universitet. Hon disputerade under hösten 2000 
med avhandlingen De värnlösas vänner - Den 
svenska djurskyddsrörelsen 1875-1920. Avhand
lingen fokuserar på den stadslevande borgerlig
het som i det sena 1800-talet och de t tidiga 1900-
talet verkar för e n mildare och mer human be
handling av djur. Avhandlingen tar bland annat 
upp bakgrunden till djurskyddsrörelsen och de 
svenska djurskyddslagarna, veterinärkårens pro
fessionalisering och djurskyddsrörelsens kamp för 
en djurvänligare slakt. 

"Många, som ej varit vittne till dessa skådespel, 
der okunniga slagtare eller slagte1-skor med slöa 
verhtyg och ännu slöare sinnen långsamt pina till 
döds sina hjelplösa offer, kunna derför i lugn för
tära t. ex. en läcker biffstek, tillredd af dessa ojf ers 
kött." I 

Skriften varifrån de tta citat är hämtat är ett 
litet häfte utgivet 1886 av Svenska Allmänna 
Qvinnoföreningen till Djurens Skydd (i fort
sättningen kallat SAQDS). Häftet är en plä
dering för användandet av slaktmask. Citatet 
belyser med sin dramatiska och propagan
distiska retorik flera aspekter av attityden till 
djur och d e ras död runt seke lskiftet 1900. 
Det talas om slaktarens okunnighe t, verk
tygens oduglighe t och djurens hjälplöshet. 

I denna uppsats ämnar jag diskutera 
aspekter av hur man resonerade om djur 
och deras död vid 1800-talets slut och 1900-
talets början. Utgångspunkten blir den 
svenska djurskyddsröre lsen som från 1870-
talet och framåt starkt engagerade sig i dessa 
frågor. 

Djurens död 
Djurens död var en av de viktigaste frågorna 
på den svenska djurskyddsrörelsens agenda. 

Frågan om slaktens reformering var fråp. 
början en av de mest angelägna. Själva 
döden var oftast inte problematisk utan 
oron gällde snarare omständigheterna. Fram
för allt vände djurvännerna sig mo t lantbe
folkningens slaktmetoder. Djurvännerna vil
le modernisera slakten och särskilt införa 
bedövningsslakt ( det vill säga att djuret är 
bedövat då blodet avtappas). Stor möda äg
nades åt att utveckla teknik för slaktens re
formering. Man tillverkade och marknads
förde i djurskyddsföreningarna olika red
skap för förbättringar i slakten. Framför allt 
gällde det olika typer av slaktmasker men 
också apparater för slakt av mindre djur. Ett 
exempel är den så kallade "hönsguillio ti
nen" för slakt av fjäde rfä, utvecklad efter 
fransk förebild. 

Den tidiga djurskyddsrörelsen i Sverige 
leddes bland annat av veterinärer vilket tycks 
skilja den svenska rörelsen från djurskyddet 
i andra länder där veterinärer inte verkar ha 
spelat någon framträdande roll. Veterinärer
nas engagemang för slaktens reformering 
var förknippat med veterinäryrkets professi
onaliseringsprocess. Vete rinärerna försökte, 
bland annat via djurskyddsföreningarna, 
marknadsföra sin kompetens särskilt visavi 
landsbygdens befolkning. På landsbygden 
hade veterinärerna svårt att hävda sig gente
mot mer traditionella kunskapsformer för
medlade av så kallade "kloka gubbar och 
gummor". Många bönder uppvisade skepsis 
mot de Skara- och Stockholmsutbildade 
veterinärerna. Veterinärerna ville nu profilera 
sig som experter på djurhantering och slakt 
och man argumenterade för att rationell och 
modern slakt också skulle vara mer human. 

31 



En annan, kanske ännu viktigare, aspekt 
var hur slakten "tedde sig". Det fanns en 
genomgående strävan efter att "städa upp" 
slakten på landsbygden. Den borde inte få 
ske var, när och hur som helst. Delvis gällde 
argumenten en vilja att förbättra hygienen 
kring kötthanteringen men det fanns också 
en tydlig strävan efter att uppfostra lantbe
folkningen. De gängse slaktmetoderna be
skrevs ofta av djurvännerna som "primitiva". 
I den inledningsvis citerade broschyren från 
SAQDS låter det såhär: "En gammal qvinna 
med darrande hand och svaga ögon är icke 
sällan den, som uti landsförsamlingar och 
småstäder utöfvar slagtareyrket."2 

Ur denna synvinkel kan djurskyddsrörel
sen knappast beskrivas som landsbygdsro
mantisk. Det fanns snarare en uppfattning 
om att djurskyddet skulle bli humanare med 
modem teknik och rationalisering. 

Djurskyddets mänsklighet 
Djurskyddet handlade mycket om att göra 
människan mänskligare. Det fanns e n rad 
moraliska argument för slaktens reforme
ring, utöver djurens eventuella lidande. 
Djurvännerna såg slakten som ett hot mot 
den allmänna moralen. Det fan ns en upp
fattning om att människor som bevittnar 
våld och grymheter riskerar att ta skada. I 
Djurvännernas Tidning varnade man exem
pelvis för att låta barn se slakt: "Det ända
målsenliga i slakten kan ett mindre barn 
naturligen icke uppfatta, men på dess fanta
si öfvar lätt åsynen af den dödande åtgärden 
och dess verkningar ett mycket farligt infly
tande."3 Det fanns också en allmänt vederta
gen ide om förvärvade egenskapers ärftlig
het. Det vill säga att man tänkte sig att den 
som deltar i eller bevittnar grymheter som 
till exempel slakt själv riskerar att bli avtrub
bad och grym och föra dessa dåliga anlag i 
arv till kommande generationer. Därför an
sågs det särskilt olämpligt att kvinnor slakta
de eftersom de kunde vara gravida. 

En variant av detta resonemang framför
des av de organiserade vegetarianerna vid 
början av 1900-talet då de hävdade att den 

32 

som åt kött riskerade att bli djurisk.4 Även i 
kritiken av smittkoppsvaccinationen (som 
också engagerade djurvänner vid förra se
kelskiftet) fanns liknande argument. Man 
hävdade att det fanns risker med att låta sig 
smittas av en "djursjukdom" (vaccinet ut
vanns som bekant ur kokoppor). Mycken 
möda gick alltså åt att distansera människan 
från djuren. 

Samtidigt förmänskligades också djuren. 
Det talades i djurskyddsrörelsen mycket om 
likheten mellan människa och djur. En dikt, 
publicerad i en inbjudan till allmänheten 
från SAQDS att delta i en basar till förmån 
för djurskyddet får illustre ra iden: 

Inom ware/sernas kedja 
Der du utgör sjelf en länk 
Sök att skydda, tjena, glädja 
Ät den svaga bistånd skänk! 

Trötta dragaren wid harfwen 
fägna med en kaka bröd! 
Gif en handfull korn åt sparfwen 
Ur din ladas öfwerflöd! 

För dem alla må du ömma 
Öfwa kärlek, mana godt 
Framfar allt må du ej glömma 
Att som du de känsla fått. 

Ofta framhölls att djuren upplever smär
ta på samma sätt som människan men att de 
inte klagar. Uttrycket "våra stumma tjänare" 
var ymnigt förekommande i djurskyddslit
teraturen. Djuren fick uppvisa en fördrag
samhet av stundom religiösa mått. Ibland 
framställdes djuren ren t av som ett slags 
Kristusgestalter. De beskrevs som förmögna 
till villko rslös kärlek och oändlig försonlig
het. Kristligheten blev bitvis nästan över
tydlig. I ett föredrag 1889 beskrev prästen 
Adolph Boyesen hur en oxe släpas på en sis
ta Golgatavandring uppför Götgatsbacken i 
Stockholm: "Hans jettekropp darrade af de 
mest intensiva, genomträngande qval och 
plågor och - han föll utmattad ned på sina 
knän. Han likasom bad sina bödlar om barm
hertighet, men ingen röst h öjde sig emot 
detta kannibalistiska beteende. Den dumma 
råa hopen stod omkring och skrattade. "5 

Antropomorfismen i ovanstående citat är 
subti l. Det talas om kannibalism och oxens 



J häftet PomfJes middagsbjudning hämtad ur serien Tant Hildurs bambibliotek7 ser vi hur gårclshunden PomjJe 
välkomnar sina gäster till ståndsmässigt halas på den egna gården. Att Tant Hildur slirev för barn i borgerliga 
kretsar går inte all ta miste fJå. 

smärtor beskr ivs ur ett ini frånpe rspektiv. 
Kristuslikhe ten är outtalad men tydlig. Ing
en kan undgå a tt se o xens moraliska över
höghet i j ämföre lse med "den dumma råa 
ho pen". 

De t fann s all tså två tendenser i debatten 
om djurskydd vid fö rra seke lskifte t. Å ena 
sid an ville man d istansera män n iskor från 
djuren i fö rsö ken att "förmänskliga" män
n isko rna i dera han te ring av djuren. De t 
gällde au civilisera lan tbefolkningen och ra
tionalisera djurhåll n ingen . Å andra sidan 
fa nns en strävan att antropo morfisera dj u
re n . Det ta lades o m likhe te r i känslor och 
moral. Djuren framstä lldes ofta som föredö
men. Detta gä lld e inte minst i barnkulturen 
som också ko nkret gynnad es av dj u rskydds
rörelsen (den gav exempelvis ut barn böcke r 
och propagerade för au djurskydd skulle tas 
upp i skolan ). De t fanns en vedertagen upp
fa ttning o m a tt djur och barn hö rde iho p 
och var särskilt roade av varandra. Iden var 
inte specifik för djurskyddsrörelsen utan var 
allmän i 1800-talets borgerliga kultur. I en li
ten shift med titeln Folliskofan och djurskyddet 
uttryckte kyrkohe rden K.A. Hagströ m tan
ken på föijande ätt: "hvad passar bättre till
sammans med den surrande tordyfveln, det 

Pomj,es 111iddagsbjudning: Efter middagen Jöijdr lwn
versation och inusilwlisk underhållning 

ho ppande lam met, de n sj ungande fogeln, 
än e tt muntert och glädtigt barn? J a, de höra 
tillsammans i s in oskuld, och de känna d et, 
liksom också cij uren (t.ex. hästen och h un
den), känna med sig au de röna tillgifvenhet 
frå n barnets sida; ty de förstå hvarandra i 
blick, språk och lek."6 
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Förhållandet till djur 
De olika tendenserna i attityden till djur som 
djurskyddsrörelsen uppvisade speglar en 
ambivalens i förhållandet till djur som var 
allmän runt förra sekelskiftet. De var tecken 
på att också människosynen höll på att för
ändras. Under 1800-talets lopp blev män
niskan en dubbel natur. Människans djur
iska sida hade upptäckts och man började 
tala om att människan hade en dold, under
medveten sida, styrd av irrationella krafter. 
Denna osäkerhet uttrycktes inte bara i dis
kussionerna om djur utan framkom också i 
litteraturen. Stevensons roman Dr Jekyll och 
Mr Hyde är kanske det tydligaste exemplet. 
Förhållandet till djur präglades av förhållan
det till det djuriska. 

Därför kan djurvännernas kamp för dju
ren ses som en kamp för det mänskliga. En 
stor del av verksamheten handlar om att 
kunna legitimera ett fortsatt utnyttjande av 
djuren. Djurskyddsdiskussionerna vid förra 
sekelskiftet framstår i ett vidare perspektiv 
som ett försök att upprätthålla herraväldet 
över djuren. Samtidigt närmade man sig och 
antropomorfiserade djuren. Därmed redu
cerade man också hotfullheten i deras okon
trollerbara djuriskhet. Djuren blev under 
denna tid värnlösa, svaga, gulliga varelser 
som aldrig klagar. Så framställs de inte sällan 
fortfarande. 

Detta kan jämföras med en annan grupp 
som också formerades under 1800-talet, ar
betarklassen. Till skillnad från djuren oppo
nerade arbetarna sig och var inte beredda 
att vänta på välgörenhet. Diskussionerna om 
djur kan också relateras till dem. 

Synen på djuren och deras hantering 
speglar alltså många olika aspekter av sam
hället och människans syn på sig själv. Så är 
det säkert än idag även om det kan vara svå
rare att urskilja underliggande attityder på 
nära håll. 
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Efter de båda föredragen och kommentarer
na följde en allmän diskussion. Vi återger 
den här något redigerad där framför allt 
talspråkliga uttryck anpassats till ett skrivet 
format. 



Kommentarer 

Efter Karin Dirkes föredrag följde 
korta frågor från auditoriet och 
kommentarer från Carin lsraelsson 
och Helena Röcklinsberg 

Mares Lendvay, lärare.Jag tänkte på det som 
du har berättat om barns relation till djur. 
Hur ser det ut om man drar paralle ller till 
idag? Vi tyckerju också att barn och djur hör 
ihop, ta Bamse som exempel. Vår vilja att 
koppla ihop barn och djur har inte precis 
minskat. Man känner igen det. 

Karin Dirke: Den tendens som inleds under 
1800-talet, att visa bilder av barn och djur 
tillsammans och att framställa berä tte lser 
och sagor där barn och djur beskrivs som 
befryndade med varandra, ökar alltmer un
der 1900-talet. Idag anser vi det vara själv
kla rt att litteratur och konst riktad till barn 
har djur i huvudrollerna. 

Mares Lendvay, lärare: Man kan undra hur 
barnen håller isär de båda världarna, djur
hållningen idag och ... 

Karin Dirke: När vi ser den här typen av bil
der så kan vi säga att man inte håller isär det. 
Det finns ingen ambition att hålla isär det 
utan det sammanj ämkas och detta präglar 
självklart också debatten. Det har inte fors
kats något särskilt ordentligt på de t men det 
finns antydningar till att det kan vara just i 
barnlitteraturen som djurskyddsiden först 
lanseras under 1800-talet. Man kan se att de 
som var barn på 1820- och -30-talen, då barn
berättelserna med djurvänligt innehåll bör
jar produceras, är de människor som när de 
växer upp bildar djurskyddsföreningar. J ag 
har inte tittat närmare på det men det finns 
mycket intressant att studera i d et fältet och 
dagens situation, då barnkulturen är så full
ständigt invaderad av djur, gör en sådan 
forskning än mer intressant. 

Mares Lendvay, lärare: Det ligger kanske nå
got i föreställningen om att barn har ett spe
ciell t förhållande till djur. Det har man ju 
känt själv.Jag undrar hur långt tillbaka i his
torien den föreställningen går? 

Karin Dirke:Jag har också funderat på om 
det ligger något i iden om att djur och barn 
har något särskilt med varandra att göra. 
Man kan tycka att barnen verkar vara särskilt 
roade av djur och det finns ett underhåll
ningsvärde i sig själv i djuren. Samtid igt kan 
man se att detta också är en 1800-talsförete
e lse. Det är på 1800-talet som man börjar 
lansera djuren som barnvänliga. Iden att 
barn och djur har e tt särskil t förhållande till 
varandra är alltså både tids- och kulturbun
den. 

H elena Röcklinsberg: En kort kommentar till 
det här med barnlitteraturen. Det fanns ju 
en del mänskliga barnfigurer som inte alltid 
var så snälla, Max och Mauritz till exempel. 
De kanske var så avskräckande att man valde 
ha djuren som förebilder i stället ... 

För att återgå till lantbrukets djur tänkte 
jag fråga dig något om reformeringen av 
slaktmetoden. De befintliga slaktmetoderna 
med "kloka gummor", som kanske inte var 
så kloka utan slaktade med slöa knivar, ville 
man ju från veterinärernas och djurskydds
föreningarnas håll reformera. Tillsammans 
agerade man för att människan inte skulle 
förråas utan att människan istället skulle bli 
mänskligare. Som en kommentar till det kan 
man säga att redan 1700-talsfilosofen Imma
nuel Kant menade att det var relevant att 
hindra människan från att förråas. Han kun
de inte inom sin e tik inklude ra djuren som 
moraliska obj ekt. De kan inte visas direkt 
moralisk hänsyn för de har inget förnuft, 
säger han. Men vi som är förnuftiga kan 
däremot inse att vi förråas om vi behandlar 
djuren illa, så därför finns det skäl att be
handla dem bra. För djurskyddsföreningar
na fanns det alltså ett filosofiskt, etiskt reso
nemang att bygga på - använde de sig av 
det? 
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Karin Dirke:Ja, djurskyddsrörelsen argumen
terade just så och med hänvisning till Kant. 

Helena Röcklinsberg: Kants synsätt kri tiseras 
väldigt starkt inom viss djuretik just nu, de t 
anses ge ett för dåligt djurskydd. Trots allt 
har argumentet rätt stor effekt om man verk
ligen tror på förråingseffekten. Jag skulle 
också vilja ställa en fråga angående den dis
tansering du tar upp. Är det verkligen så a tt 
människan distanserar sig från djure n när 
hon reformerar slakten? Reformeringen av 
slakten är ju ett förmänskligande och ett sätt 
att göra slakten "humanare". Kan man inte 
snarare tack vare eller på grund av medve
tenheten om just likhe ten mellan människa 
och djur och en förståelse för den fysiologis
ka-biologiska samhörighe ten (vi upplever 
ungefär samma saker när det gör ont} se 
de tta som e tt tecken på att man har en när
het, och inte distans, till djuren? 

KarinDirke:Ja delvis är det så. Man resonerar 
också i just dessa termer och hävdar att dju
ren faktiskt lider precis som vi. Dikten jag 
läste upp inledningsvis är ett exempel på 
denna attityd där man låter känslan och lik
heten mellan människa och djur stå i cen
trum. Men det är också så a tt man ägnar 
minst lika stort utrymme i djurskyddsrörel
sen åt att tala om brutala människor och vik
ten av att tygla brutaliteten hos de männis
kor som hanterar djuren . Detta var centralt 
i den uppfostringskampanj som r iktades 
gentemot landsbygdens befolkning . De nya 
slaktmetoderna vann ganska snabbt gehör 
hos dem som hanterade djuren och man 
kan väl gissa att det också låg i deras eget 
intresse att slakta djuren på e tt så humant 
sätt som möjligt. Djurskyddsföreningarna 
hade ett propagandistiskt intresse av att 
framställa de traditionella slaktmetoderna 
som särskilt råa och barbariska i syfte att 
framhålla förträffligheten i de nya metoder
na. Man bör komma ihåg att lalel om djur
hanteringen inte nödvändigtvis speglade de 
verkliga förhållandena. 

Helena Röcklinsberg: Du har visat att stadsbo
rna som kom ut på landet vi lle uppfostra 
lantbefolkningen och kallade deras slakt för 
offerriter och menade att det var blodigt. 
Man undrar hur lantbefolkningen upplevde 
att bli kallad för primitiv. Det ä r ett över
grepp från någon som kommer utifrån. Du 
säger att lantbefolkningen uppskattade det 
och det får man verkligen hoppas annars 
blir det ett väldigt översitteri. Alternativt kan 
det finnas en parallell till det Niklas pratade 
om att det var modiga människor som gav 
sig ut bland de här "vildarna" på landet och 
visade någon slags civilkurage. Kanske stads
borna visste att det de gjorde skulle uppfat
tas som förmätet, men för djurens skull tog 
man på sig den rollen. Det skulle kunna 
uppfattas som ett slags civilkurage. 

Karin Dirke: Det här ä r ett dilemma. Och det 
visar också det som Niklas var inne på, att 
det är väldigt svårt att komma å t vanligt, 
enkelt folk i kä llmaterialet. Det finns inte 
särskilt mycket bevarat och nedskrivet av vad 
vanligt enkelt folk tyckte och tänkte om djur
skyddsrörelsen. Jag tror säkert att de t många 
gånger uppfattades som övergrepp när djur
skyddsrörelsen, som j u primärt bestod av 
stadsbor, försökte tala om för lant.befolk
ningen hur de skulle sköta sina djur. De 
människor man vände sig till hade en tradi
tion på hundratals år att falla tillbaka på, så 
visst kan det säkert ha uppfattats som över
grepp. Det finns också enstaka exempel på 
grupper som opponerar sig mot djurvänner
na. Sedan är det också så, som Niklas var 
inne på, an det hos lant.befolkningen finns 
en strävan efter att förbättra metoderna. De t 
fanns också en positiv inställning bland 
landsbygdens befolkning. Slakt.kurserna som 
ordnades av djurskyddsföreningarna var 
mycke t populära. Det fanns inte minst hos 
bönderna sj älva en vilja att effektivisera me
toderna för djurhantering. 

Carin Israelsson: Om nu landsbygdsbefolk
ningen var skeptisk mot djurskyddsrörelsen 
och mot veterinärerna. hur kom er det si!! 



då att veterinäre rna i sina professiona lise
ringssträvanden försökte gå via just djur
skyddsföreningarna för att nå landsbygds
befolkningen och bli accepterade som vete
rinärer på landsbygden? 

Karin Dirke: Det beror på att de t var veteri
närerna som utgjorde djurskyddsröre lsen i 
de t här falle t. Det var framför allt ve terinär
e rna som drev uppfostringskampanjen. De t 
var veterinärerna som på 1870-talet gav sig 
ut på landsbygden och försökte uppfostra 
bönderna. 

Carin Jsraelsson: Har du sett om de hä r strä
vandena fi ck några ko nkre ta effekte r, till 
exempel i hur många moderna slaktredskap 
som såldes? Vad tror du var prat och vad var 
resultat? 

Karin Dirke:Jag kan inte ge några exakta siff
ror men däremot kan man säga gene rellt att 
de nya m etod erna vann uppskattning i å ll
mänhet och man brukar säga att de t från 
och med 1900-talet blev allmänt brukligt att 
slakta enligt de nya m etode rna. 

Carin Jsraelsson: Hur var de t med djurskydds
föreningarnas intresse för djurens förhållan
den medan d e levde? Karin Dirke har berät
tat att man ville humanisera djurhållningen . 
Ändå ge r djurskyddsrörelsen intryck av att 
ha varit starkt människocen trerad - mer e l
le r mindre en människoskyddsrörelse - till 
exempel i diskussio nen o m faran för män
niskans förråande i samband med grymhe
ter mot djur. Har du några exempel på hur 
man verkad e fö r djurens förhå llande n till 
vardags? 

Karin Dirke: Dju rvännerna verkade också i 
allra högsta grad kon kre t fö r att förbättra 
djurens liv. Ta le t om "människoskydd" an
vändes som e tt argument för att legitimera 
att man värnade o m djuren. Konkr et verka
de d e till exempel genom a tt de drog folk 
inför rätta för brott mot dju rskyddslagen, de 
bevakade djurtransporter och slakterier. Djur
vännerna försökte också påverka riksdags-

männen i djurvänlig riktning genom att 
skicka ut skrifter till d em nä r olika frågor 
skulle debatte ras i riksdagen. Främsta upp
giften var a tt bilda opinio n mot djurplågeri 
i alla fo rmer o ch i det avseendet har d en 
svenska djurskyddsröre lsen varit framgångs
rik. 

Helena Röcklinsberg: Att man engagerad e sig 
i djurskyddsföreningarna för djurens skull 
låte r förstås bra! Kan man då, om man fun
derar kring djurskyddsrörelsens filosofi eller 
etik, påstå att d e verkad e för att förmänskli
ga djuren e ller för att sudda ut skillnaderna 
för att mo tverka en instrumentalisering av 
djuren? När du säge r att djurskyddsrörelsen 
såg djuren som de stumma tjäna rna och att 
djuren kunde fungera som förebilder för 
oss, med bland annat bilden av Kristusgestal
ten i oxen, så är d et något mer än bara kött
producen ter elle r dragdjur som man beto
na r. Iställe t är det djurets egenvärde som 
skall respekte ras för att på så vis komma bort 
från instrumentaliseringen . Samtidigt verkar 
d e t ändå som att djurskyddsrörelsen med
verkar till att upprätthålla hierarkin mellan 
djur och människa - annars skulle man inte 
främst fokusera på slaktme toderna av djur, 
utan istället mena att vi skall hålla djuren väl 
tills de dör själva eller så d ödar man d em 
med e tt nåd asko tt. Engagemanget för nya 
slaktme toder kan alltså ses antingen som att 
man primärt försöker minska djurets lidan
de ijämföre lse med tidigare slaktmetod er, 
eller som att djuren ska respekte ras i sitt 
egenvärde och därför få e tt så långt liv som 
möjligt. Här kan man se två parallelle r till 
den moderna djure tiken när det å ena sidan 
handla r om ökad respekt för djurets egen
värde och å den andra o m a tt reducera li
dande t eller ö ka tillfredsställelsen av intres
sen. 

Karin Dirlw: Det är alldeles tydligt att bägge 
de här tendenserna finns med i djurskydds
rörelsen redan från början. Det fi nns å ena 
sidan tendensen att tala om dju rskyddet som 
människoskydd där man försöker upprätt
hålla herraväldet och sammanj ämka empa-
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ti och produktion och hitta medel för att 
fortsätta att kunna utnyttja djuren. Men det 
finns också den andra sidan som kritiserar 
den synen på djuren och menar att djuren 
i grundläggande mening har ett egenvärde 
och att de har rättigheter som borde beak
tas. Bägge attityderna finns redan från bör
jan i djurskyddsrörelsen och befinner sig 
också till stor del i konflikt med varandra. 

Helena Röcklinsberg: Det är intressant att du 
lyfter fram båda linjerna. Någonting som 
man måste misstänka ändå spelade roll un
der den här tiden och som kanske spelar 
mindre roll i dagens djurdebatt är kyrkans 
inställning och det teologiska tänkandet. 
Där har det, som jag antydde tidigare, varit 
självklart att människan har en särställning i 
skapelsen eftersom hon är skapad till Guds 
avbild och utifrån detta att det finns en 
given hierarki mellan Gud och människan å 
ena sidan och resten av skapelsen å den an
dra. Då är det lätt att ta den förståelsen av 
människan som intäkt för att bruka och för
bruka djuren. Men det är intressant att mo
dem teologisk djuretik ifrågasätter både den 
här människosynen och den hierarkiska re
lationen. Istället menar man att människan 
bara har en funktion, nämligen att vårda 
den skapelse som hon inte har kunnat åstad
komma själv och att den enda särskilda po
si tion människan kan ha är att inse att hon 
har ett ansvar. I förlängningen leder det till 
en omtolkning av förståelsen att människan 
är skapad till Guds avbild: om man hänvisar 
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till den, hur kan man ta det som intäkt för 
att vi får behandla djuren så att de stressas 
fysiskt och psykiskt? Om människan i egen
skap av att vara Guds avbild har rätt att bru
ka och förbruka naturen måste det betyda 
att Gud är sådan - annars är vi inte lika Gud 

·· när vi missbrukar och våldför oss på natu
ren. Antingen måste man då frångå den tra
ditionella gudsbilden, att Gud är kärleksfull, 
nådefull, ödmjuk och tjänande eller, om 
man fördrar att behålla den, se det som 
människans uppgift att uppträda kärleksfullt 
och tjänande gentemot människor, djur och 
natur. Då får man alltså vända på hela per
spektivet och förståelsen av människans sär
ställning. 

Karin Dirke: Den aspekten finns helt klart i 
djurskyddsrörelsen. Man talade gärna om 
att människan har ett ansvar gentemot djur
världen. Denna tanke framfördes inte sällan 
av präster engagerade i och av djurskydds
rörelsen. 

Helena Röcklinsberg: Det teologerna brukar 
säga är att människan skall förvalta. Men se
dan ligger det i förvaltandet även ett ganska 
brett spektrum av vad som är förvalta och 
vad som klassas som att förbruka. När man 
pratar om att förvaltarskapstanken förs fram 
inom en viss retorik så är frågan ändå vad 
som ligger bakom, vad som ligger lite djupa
re. Många ville säkert djurens bästa, andra 
kanske använde sådana uttryck för att dölja 
att det fanns andra intressen eller tendenser. 



Allmän diskussion 
Diskussionen leddes av agronom Thorsten Andersson, akademiens preses. 

Ove Samuelsson, agronom: Vi på lande t har i 
historisk tid framställts som råa och sådana 
som behandlar djuren lite hur som helst. 
Det verkar också finnas en uppfattning om 
att vi har fått en viss uppfostran genom stads
befolkningen. J ag skulle vilja påstå att tack 
vare att vi har tagit emot den så bevisar det 
i sin tur att vi tänker mycket och har fina 
känslor. Jag är född på landet. Jag hade en 
gris som jag älskade väldigt mycke t när j ag 
var fem å r, likaså hade j ag en gödkalv som 
jag tyckte väldigt mycket om. Men när min 
pappa och mamma slaktade dem då grät jag 
och undrade om mina föräldrar verkligen 
skulle komma till h imlen efter en sådan sak. 
Omställningsproceduren kom när jag var tio 
- e lva år. Då gällde det att försöka förstå vad 
det var som hände när grisen och kalven 
slaktades och varför de skulle slaktas. Den 
proceduren klarar man inte av själv utan 
den får man via sina föräldrar som förklarar 
för en hur det ligger till och som på ett lugnt 
och värdigt sätt för in de unga i den stora 
världen. Vad har ni för synpunkter på den 
aspekten? Jag tycker att den är väsentlig. 

Niklas Cserhalmi: Tanken att de t skulle vara 
den stadslevande borgerligheten som lär 
bondebefolkningen att tycka om och måna 
om sina djur har j ag vänt mig emot tidigare 
i mitt föredrag. I mitt källmaterial, i dom
stolsprotokollen, är det tydligt att många 
människor på landsbygden brydde sig om 
sina och andras djur för deras egen skull 
också innan djurskyddsrörelserna började 
propagera. Förklaringen till djurskyddsför
eningarnas intensiva kampanjarbe te mot 
landsbygdens folk kan ligga i att det finns en 
vilja att skapa kontraster mellan djurskydds-

föreningens ömsinta hållning gentemot 
djur och landsbygdens förmodat, mer hård
hudade djursyn. Om djurskyddsrörelsen så 
tydligt som möjligt vill framstå som djurens 
beskyddare så måste man kunna kontrastera 
den egna förträffligheten mot något och då 
får landsbygds befolkningen klä skott och stå 
som syndabock. Fenomenet att älska sina 
djur och äta upp dem och hur man lyckas 
med konststycket att skapa en logik av det är 
oerhört intressant. För oss idag är det inte så 
problematiskt, vi behöver inte se att de t är 
grisar som vi äter. När vi går och handlar ser 
vi fläskkotlett eller blandfärs i kyldisken och 
behöver inte koppla det till griskultingar med 
knorr på svansen. Men att som barn i bonde
samhälle t först leva med en gris, se till att 
den får tillräckligt med mat, se hur föräld
rarna månar om grisen och skyddar den 
från sjukdomar och sedan slakta och äta upp 
den ... De t är förståeligt att man måste få 
hjälp av sina föräldrar för att skapa en har
mo nisk helhe tsbild av det. 

Carin Israelsson: Ett sätt att se på det här i 
praktiken, kan vara tanken a tt man hela ti
den har kvar andra medlemmar av samma 
dj urfamilj på gården, en unge eller en syster 
till kon eller kalven som man måst slakta. 
Men även om man försöker trösta sig med 
någon form av resonemang som det jag nyss 
nämnde, så tror jag ändå att slakt av djur 
man levt med och tycker om, medför en 
konflikt som är mer eller mindre svår - även 
för de mest pedagogiska föräldrar. Men det 
är ett pris som man får betala för den gläd
j e som det också innebär att leva med djur 
och att fästa sig vid dem. 
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He/,ena Röcklinsberg: Har man åtagit sig att ha 
djur så har man ett ansvar att föda dem. Man 
kanske hade svårare med de t i gångna tider. 
Men man har åtagit sig att föda dem och i 
viss mån också att döda dem. Men när man 
dödar en kalv eller en gris som fortfarande 
har livet framför sig har man tagit ett steg 
utöver att bara skona dem från en plågsam 
död. Då kommer man in på balansen mel
lan livets betydelse och att man ger djuret ett 
bra liv. Det är förstås olika för olika djurslag 
och individer. Här spelar det återigen en roll 
hur man förstår djurets värde. Om djuret 
anses ha ett egenvärde så blir de t både vik
tigt hur man behandlar det och knepigt att 
argumen tera för att man skall få döda det i 
unga år. Anser man istället att djuret har ett 
instrumente llt värde, även om det är högt 
och djuret ska behandlas väl, så sköts djuret 
om för att människan ska få ut något, det vill 
säga för något annat än dess egen skull. Då 
är det inte heller orimligt att döda det innan 
det är gammalt eller har börjat sakna någon
ting. 

Ove Samuelsson, agronom: Så rationellt tänker 
inte ett barn. Det vägrar helt enkelt att tro 
på vad de äldre säger. Det är en ganska lång 
procedur som skall smältas och som skall 
komma fram så småningom. Det du säger 
nu är helt riktigt. Jag förstår precis vad du 
säger men när j ag var liten hade jag inte 
begripit det. 

H e/,ena Röcklinsbe,g: Det är förstås sant. Men 
jag menade inte att detta var ett svar till tio
åringen, utan bara ett exempel på hur man 
funderar kring detta inom djuretiken. 

Jens Holm, reporter Djurens Rätt: Underrubri
ken på det här seminariet är "Var det bättre 
eller sämre förr"? Det vi har fått höra är att 
det har kunnat se ganska illa ut förr i tiden. 
Man kan helt enkelt nyansera Marit Paul
sens bild av bondesamhället, något som Nik
las också talade om. Men samtidigt kan man 
konstatera att det äts mycket mer kött idag, 
det är alltså många fler djur som föds upp 
och som transporteras och slaktas. Då und-
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rarjag hur ni ser på det o m man försöker att 
mäta det totala lidandet. Var det bättre eller 
sämre förr? 

Thorsten Andersson, akademiens preses, agro
nom: Just den aspekten har ingen i panelen 
berört. Det står i inbjudan och programmet 
så här: Mycket tyder på att de awägningspro
blem som vi upplever idag inte är så hårt 
knutna till en storskalig djuruppfödning 
som man först kan tro. Det kan synas litet 
provocerande. Vill ni ta med de t också när 
ni svarar? 

Gunilla Ståhle, ansvarig för djuromsorgsfrågor 
på LRF: Niklas sade tidigare a tt de t inte är 
belagt a tt de t finns någon skillnad i inställ
ningen till djur mellan norra och södra Eu
ropa. Men de t är en fråga som jag möter 
hela tiden i mitt arbete. För det första möter 
j ag frågan - Varför har Sverige sin lagstift
ning, sina ambitioner, och hur har ni fått 
med bönderna i detta arbete? Mina kollegor 
i andra länder, bonde representanter för 
Portugal, Spanien och Italien ä r fullständigt 
främmande för dessa frågor. De förstår inte 
vad j ag pratar om, så rent empiriskt kan jag 
säga att det finns en skillnad mellan norr 
och syd. 

KarinDirke: Rätt ofta brukar man tala om att 
religiösa föreställningar skulle påverka sy
n en på djur. Man menar till exempel att 
katoliker skulle vara mindre djurvänliga än 
protestanter. Det är en ganska vanlig före
ställning som ofta framförs. Personligen 
tycker jag att det är väldigt svårt att se att det 
i protestantismen kontra katolicismen skul
le finnas skillnader som påverkar hur djur 
faktiskt behandlas. Men de t är möjligt att de t 
rent konkret finns skillnader i djurhante
ring, 

Niklas Cserhalmi: J ag har också funderat 
mycket på frågan och tycker att det är intres
sant att se historiskt på den. Hur har vi be
handlat djur i norr och hur har de behand
lat djur i söder? Frågan är relevant eftersom 
det ingår i bilden a tt det inte bara ä r idag 



som vi nordeuropeer är snälla mot djur, det 
har vi enligt föreställningen alltid varit. J ag 
vet tyvärr inte om någon historisk studie har 
gjorts om detta utomlands, men det finns en 
e ngelsk historiker som heter Harriet Ri tvo 
som har spekulerat kring frågan. Hon tar 
upp föreställningen i sin bok The animal esta
te och tycker sig där se att tanken på de djur
vänliga nordeuropeerna, och framför a llt 
engelsmännen som speciellt djurskyddsvän
liga, är e tt sätt för djurskyddsrörelsen i Eng
land att skapa intresse för en djurskydds
debatt. Återigen tror jag att det är en fråga 
om kontrastering. Man ställer ett korrekt be
teende i det egna lande t mot ett felaktigt be
teende i ett annat land. På så vis kommer det 
egna handlande t i en bättre dager. Ritvo 
menar också att det kan finnas en koppling 
till reseskildringar som blir en allt populära
re genre under 1700- och 1800-talet. Där 
skildrar välbärgade engelsmän sina resor till 
bland annat Italien, Frankrike och Portugal. 
I den engelska litteraturen finns det exem
pel på bland annat möten med åsnedrivare 
som plågar och slår sina mulåsnor vilket re
senäre rna skriver om för sina läsare hemma 
i England och präglar då en bild av det syd
liga Europa. Men självklart fanns det euro
peer som under samma tid reser till England 
och de skriver om liknande sake r; om djur
hetsningar där hundar och tjurar hetsas mot 
varandra och om tuppfäktningar. Hariett 
Ritvos förklaring till att utländska besökare 
reagerar på djurplågeri är att en besökare 
som är ovan vid en miljö öppnar ögonen på 
ett sätt som den inte gör på hemmaplan . Det 
o m en m änniska är van vid reagerar hon 
te ö,·er. Djurplågeri på hemmaplan kan 

11::.::==as- ~c ocft o ft o tanae medan en främ-
n:: a,· djurplågeri har läccare acc 

bryta i.genom skyddsban:'i.ärer och ua \)llr 
obehaglig för den som b lir vittne till det. 

Karin Dirke: Nationa lismen har också be ty
delse i de t att engelsmännen framställer sig 
själva som bä ttre än andra folk. J ag har un
dersökt djurskyddslagen 1988 och dess fö r
arbeten. I propositionen beskrivs svenskarna 
som ett djurvänligt fo lk. Sverige tycks av 

hävd vara en djurvänlig nation och vi har 
lång tradition av djurskydd i Sverige. Kanske 
ligger det något i detta men de t är också tyd
ligt a tt de t gynnar ett land eller ett folk att 
framstä lla sig som djurvänligt. Detta är sä
kerlige n inget specifikt för vare sig England 
elle r Sverige. 

Carin Israelsson: Om man går tillbaka drygt 
hundra år, så finner man ofta bättre förhål
landen för kor i större besättningar. Då hade 
man börjat bygga stora påkostade ladugår
dar med betydligt mera ljus och luft än tidi
gare. U tfodringen förbättrades och en hög 
mjölkproduktion eftersträvades. Riktigt dåli
ga miljöer fanns samtidigt bland människor 
med lite e ller ingen jord, som kunde hysa 
sin ko i en utgrävd backe i skogen e lle r i e tt 
fönsterlöst skjul knappt större än själva båset 
- och som egentligen inte hade tillgång till 
något eget foder utan fick byta till sig foder 
på olika sätt. Dagens storskalighet kan man 
naturligtvis diskutera. Men vi kanske inte 
behöver betrakta dagsläget som den slutliga 
"blomman" som Niklas nämnde, inte som en 
blomma som m åste vissna om allt inte är 
bra, utan som något som kan vidareutvecklas 
och förbättras ytte rligare . Det finns naturligt
vis gränser för storskaligheten. J ens Holm 
pekade på ökad slakt. Här ser vi en föränd
ring under efterkrigstiden, med en ökad in
riktning på att hålla rena köttbesättningar av 
nö t, ofta med särskilda köttraser som impor
te rats först under senare tid. Detta skiljer sig 
från tidigare förhållanden, då kvigan i många 
fall kunde ha ett 15-20-årigt liv framför sig, 
och en del tjurkalvar kunde behå llas som 
stut och därefter oxe för att slaktas först vid 
omkri"ng fem åcs ålder. Övng·a t<:.a(vac där'
emoc, slaktades f ö r hundra år sedan ofca ci-

u,gt. Dm Kawen 'ha 'o'i.l '\:Va \le&or e\\e1 n'la.i
ra må nade r p åverkades ofta av årsmånen , 
om det fan ns resurser att föda upp kalven ett 
tag. I d e t material jag har studerat, ha r j ag 
fått uppfattningen a tt man här inte är sä r
skilt sentimen tal. 

H elena Röcklinsberg: En kort kommentar till 
J ens Holms fråga. Om man skall bedöma 
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hur djuret har det på individnivå är det klart 
att ju fler djur vi har som mår dåligt desto 
sämre b lir det. Det kan man konstatera. 
Samtidigt har vi nu regler och rutiner som 
sätter en miniminivå, som i vissa stycken är 
strängare än vad den faktiska miniminivån 
kunde vara tidigare, att döma av vad vi har 
hört idag. Men sedan gäller det ändå att 
komma ihåg den uppdelning som Carin Is
raelsson började med, skillnaden mellan 
olika bedömningsfaktorer: behandlingen, 
den fysiska (van)vården, relationen män
niska-djur, fodret och stallmiljön. Det är å t
minstone dessa faktorer som måste beaktas 
och vägas emot varandra då man bedömer 
vad som är bra elle r dåligt. Om vi tittar på 
grisar t.ex., de får högkoncentrerat foder två 
gånger om dagen med a lla viktiga närings
ämnen, de mår fysiologiskt bra och är i prin
cip friska. Men mäter man stressnivåer och 
beteende så ser man att de är stressade för 
att de inte får utlopp för sina grundläggan
de och artspecifika behov, böka, söka föda, 
bygga bo före grisningen och så vidare. Det 
är väldigt många olika faktorer man måste 
väga emot varandra för att göra en slutbe
dömning. Kanske inte grisen i kätten på 
1800-talet fick bättre omsorg, men led av 
andra saker, den fick kanske också för liten 
mängd foder som inte ens var tillräckligt 
näringsriktigt. 

Karin Dirke: Huruvida djuren konkret har 
fått det bättre eller sämre sedan mitten av 
1800-talet kan jag som idehistoriker knap
past veta. Däremot står de t klart att diskussio
nen om djurens villkor har tillkommit under 
denna tidsperiod. Djurhante ring och djur
skydd är ämnen som nu kan debatte ras of
fentligt. I det avseendet har djuren möjligen 
fått de t bättre. 

Jan Rendel, professor emeritus:Jag tyckte det var 
väldigt intressant att höra av Niklas att man 
kunde straffas och straffades redan 1860 för 
att man svältfödde sina djur. Det var en ny
het för mig. Att det fanns lagstiftning mot 
djurplågeri visste jag, men inte att det fanns 
lagstiftn ing mot svältfödning. Det är intres-
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sant därför att under 1860-talet hade vi i 
Sverige två perioder av hungersnöd. Jag 
undrar om änkan du pratade om, om hon 
svältfödde sina kor av vanmakt eller om hon 
svältfödde dem därför att hon tyckte de t var 
en bättre affär. Vår reaktion på hennes verk
samhet blir li tet annorlunda i de olika per
spektiven. Du kan inte egentligen studera 
den där frågan i Östergötland för där hade 
man ingen hungersnöd. I Västernorrland 
hade man det. Den här frågan tycker jag att 
du skulle försöka belysa i din avhandling 
genom att forska u tanför Östergötland. Om 
det är så att människorna svälter, då finns 
det sannolikt inget foder heller. 

Niklas Cserhalmi: J ag har försökt hå lla ögo
nen öppna för svältkatastroferna för att se 
vad som händer med antalet åtal i anslut
ning till de stora svältkatastroferna under 
1860-talet - sjunker de eller stiger de? Pro
blemet med mitt material är att rättegångar
na ofta drog ut väldigt långt på tiden och att 
det kunde dröja tre till fyra år från det att 
brottet begicks tills straffet dömdes ut. Så 
det kan vara svårt att spåra vad som hände 
exempelvis efter 1867 års hungerskatastrof. 
Men självklart går det.Jag kommer att hålla 
ögonen öppna för det och se om det finns 
någon korrelation till svältåren.Jag ska ock
så ge mig ut utanför Östergötland. 

Anna Carlsson,Jordlmtksdepartementet:Jag fun
derar över konflikten mellan produktion 
och empati som Niklas pratade en hel del 
om och som Karin också nämnde. Ni prata
de om det som om det skulle vara ett ganska 
enkelt motsatsförhållande och det känns 
som en sten i skon för mig. Låg produktion 
innebär inte alltid stor empati och hög pro
duktion innebär-inte alltid liten empati. Det 
känns farligt för mig att prata i de termerna 
idag eftersom det kan uppfattas som om hög 
produktion och storskalighet är oförenligt 
med stor empati och gott djurskydd. Då för
lorar vi djurskyddet ur siktet och då tycker 
j ag att man har förlorat målorienteringen 
helt och hållet. 



Kristina Oden, etolog: Jag jobbar som etolog 
för Förbunde t Djurens Rätt och jag känner 
mig väldigt lockad av att gå in i diskussio nen 
som etolog för det har hänvisats till etologi
ska kunskaper här vid flera tillfållen. J ag vill 
bara kort kommentera det och säga att de t 
är mycket som kan göras för att förbättra 
djurens förhållanden med etologiska kun
skaper. Men de t finns definitivt en gräns. 
Etologin kan inte lösa allting inom ramen 
för en väldigt hög produktion och en stor
skalighet i en industriell djurhållning. Men 
jag vill fråga om något som Karin Dirke tog 
upp. Du nämnde kort arbetarrörelsen, och 
j ag tänker att djurskyddsröre lsens framväxt 
i slutet på 1800-tale t och även i början på 
1900-talet ske r parallellt med andra sociala 
rörelser.Jag tänker exempelvis på en sådan 
som Upton Sinclair i USA som beskrev slak
teriarbetarnas situation men också djurens 
svåra situatio n.J ag tänkte höra om du kun
de utveckla det lite mer? 

Ove Samuelsson, agronom: J ag var i Saudiara
bien i två å r på 1980-talet och arbetade med 
kor. Man äter inte griskött i Saudiarabien, 
däremot äter man gärna kyckling och höns. 
Det fanns mycket stora uppfödningsanstal
te r och slakterier för kycklingar där det slak
tades ungefär 15- 20 000 kycklingar per dag. 
De hängdes upp i benen och åkte sedan 
genom en maskin. Men va1je djur i Saudi
arabien som slaktas skall ha en bön med sig 
till Allah. Då hade man spelat in den bönen 
på ett band som man synkroniserat med 
slaktbandet. En tiondels sekund före kyck
lingen fick huvudet avhugget så fick den sin 
bön som välgångsönskan. 

Gunnar Johansson, djuromsorgsjrågor inom Swe
dish Meats:Jag tycker att det har varit intres
sant att få höra om djurskyddslagstiftningar 
ur ett historiskt perspektiv. I ljuset av d e 
handlingsramar som man hade på 1860-talet 
är det spännande att se att det var ett så stort 
antal människor som dömdes för djurplåge
ri och att fallen liknar d e djurskyddsfall vi 
ha r idag. Jag har två frågor. Anser n i att civil
kuraget idag har ökat eller minskat om man 

tittar på de handlingsramar som vi har? 
Samt vilka praktiska effekter har djurskydds
lagsstiftningen haft i Sverige sedan 1857? 

Henrik Loven, lantmästare.Jag tänkte anknyta 
till övergången av olika former av skötsel av 
större djurbesättningar. De t är bara femtio 
år sedan som vi började med lösdriftsgående 
kor. Idag är det ett etablerat system som man 
vill ska vara genomfört överallt. Men den 
gången jag började, 1952, d å blev jag an
mäld av djurskyddsföreningen för att inte 
korna fick gå in på vintern. Vi hade natur
ligtvis ligghalm för dem. Men man önskade 
se dem uppbundna ordentligt. 

Thorsten Andersson, akademiens preses, agro
nom: Kan man säga att det har funnits en viss 
tidsperiod under historik tid som framstår 
som ideal från djurskyddssynpunkt. Bak
grunden till min fråga är att när man ser på 
miljöfrågor i jordbruket så pekar man ofta 
på att tiden omedelbart efter andra världs
kriget innan användningen av kemiska be
kämpningsmedel kom i gång och handels
gödslingen inte var så stor framstår som ide
al. Kan man peka ut motsvarande tidpunkt 
för djurskydde t? 

Niklas Cserhalmi: Konflikten mellan empati 
och produktion förde jag fram som ett sätt 
att teoretiskt försöka förstå och hantera bon
de befolkningens kluvna synsätt på och be
handling av sina djur.Jag vidhålle r min tan
ke på att det finns en konflikt men inser 
samtidigt att den självklart inte är absolu t. 
Jag menar inte att det finns en automatik 
e ller mekanik i att då ett djur behandlas väl 
så kommer avkastningen från djuret att sjun
ka. Däremot att en absolut fokusering på 
empati kommer att ske på bekostnad av pro
duktionen och a tt en allt för stark betoning 
på produktion kommer att gå ut över djurets 
välfärd. Om man ställer empatin med djur 
he lt åt sidan kunde man i allmogesamhälle t 
och kan man idag få en högre produktion. 
J ag menar att denna konflikt alltid har varit 
närvarande och att man i alla tider har för
hållit sig till de bägge polerna och syftat till 
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en djurhållning som har kunnat vara rimlig 
från båda synpunkter. Vad som säkerligen 
varierat över tid är dock människors uppfatt
ning om vad som är god djurhållning och 
var på skalan man valt att lägga balans e ller 
tyngdpunkt. Jag tror också att konflikt
e mpatihypotesen kan hjälpa till att förklara 
vår tids djupt splittrade djursyn. Därför att 
skillnaden mellan var producenter och kon
sumenter väljer att balansera på skalan mel
lan empati och produktion förändras i e tt 
industri/tjänstesamhälle ijämförelse med 
ett bondesamhälle, eller snarare i e tt över
flödssamhälle i kontrast till ett svälthotat 
samhälle. J ag håller det för sannolikt att 
konflikten på individnivå för en bonde idag 
ä r lika stark mellan empati och produktions
krav som under tidigare epoker. Dagens 
enskilde bonde upplever samma konflikt 
mellan kraven på gårdens lönsamhet och 
djurens välmående som allmogekollegan 
under 1800-talets mitt gjorde. På samhälls
n ivå kan däremot förändringar ha skett. Det 
omgivande samhället ställde tidigare starka 
krav på en hög animalieproduktion hos 
bönder som skulle förse växande marknader 
med livsmedel och hålla svälten stången . 
Med dagens växande köttberg ställer inte 
a llmänheten samma krav och accepterar 
heller inte lidande för att hålla produktio
nen uppe eller för att öka den. På samhälls
nivån tycker vi oss ha fått råd a tt hålla oss 
med en mildare djursyn, men på grund av 
prispress och konkurrens ä r det inte säkert 
att den enskilde bonden upplever samma 
avlastning. T idigare kan konflikten mellan 
produktion och empati ha legat på samma 
nivå både för den enskilde bonden/ produ
cen ten och för konsumenterna på en sam
hällelig nivå. Idag finns istället en stor dis
krepans mellan det o mgivande samhällets 
och bondens ställningstagande i samma 
konflikt, vi lket kan vara en av o rsakerna till 
den växande klyftan i djursyn mellan produ
center och konsumente r. 

Karin Dirke: Angående frågan om relationen 
mellan djurskyddsrörelsen och arbetarrörel
sen. Det rådde ett ganska kluvet förh ållande 

dem emellan. Det fanns dela r av djurskydds
rörelsen som specifikt riktade sig till arbetar
rörelsens barn, folkskolebarnen. De försök
te framställa dj uren som förebilder som inte 
bråkar och inte opponerar sig trots att vi 
utnyttjar dem. Det är just detta som gör dem 
till värdiga mottagare av vår välgörenhet. I 
slutet av 1800-tale t och början på 1900-ta le t 
fanns också en del direkta kopplingar mel
lan arbetarrörelsen och djurskyddsrörelsen. 
Man försökte liera sig med arbetarrörelsen 
och göra gemensam sak gentemot förtrycka
rna. Sedan om jag få r kommentera det här 
med anmälningen till djurskyddsföreningen 
angående de frigående dj uren som nämn
des. Det tycker j ag är ett tydligt exempel på 
att dj urskydd är en kul turell t bestämd fråga. 
Det handlar om uppfattningar om vad som 
anses vara djurplågeri och vad som inte an
ses vara djurplågeri. Vad som uppfattas som 
god djurhållning kan helt klart växla mellan 
olika p latser och tider. 

Niklas Cserhalmi:Jag tycker att även hinder
donen kan fungera som exempel som visar 
på kulturella skillnader i vad vi uppfatta r 
som plågsamt. Stutafängsle t, som jag tidiga
re visade, kan vi tolka som ett slags hand
eller fotbojor och får då en koppling till vad 
vi själva skulle tycka om att ha sådana på oss 
och fördömer därför deras användande. 
Men i exempelvis Rumänien går djuren fort
farande ute på bete med hinderdon, man 
skulle kunna jämföra deras ko rs situation 
med våra ko rs i ladugårdsdrift. Hur mycket 
sätts djurens naturliga beteende åt sidan i de 
båda systemen ? Eftersom det är svårt att 
bortse från den egn a kulturella färgningen 
om vad som är bra eller dåligt för djuren så 
har e tologerna en viktig roll att fylla då de 
försöker tolka djurens signaler utifrån en 
kunskap om djurens krav. Angående civilku
rage så finns det många tecken på att vi in te 
lägger oss i våra medmänniskors liv i samma 
grad som j ag tror att man gjort tidigare. Det 
gälle r allt från hur man uppfostrar barn till 
om man slå r sina djur. I vårt samhälle är var
je individ ansvarig fö r sina egna handlingar 
och det ska mycket ti ll för att en privatper-



son ska klandra en medmänniska för det sätt 
på vilket han eller hon sköte r sitt liv. 

Carin Israelsson: Det finns tyvärr ingen forsk
ning som visar hur husdjuren hade de t un
der hela 1900-talet, men jag tror det är vik
tigt att man inte ser en linjär utveckling där 
man drar en linje från allmogesamhället till 
en tecknad bild från Bullerbyn och därefter 
till en bild av idag. Många här på seminari
et ha r säkert en ljus bild av till exempel 
1950-talets husdjursskötsel, men det finns 
också do kumentatio n av dåliga miljöer på 
1950-talet. Utan att ha några egentliga ve
tenskapliga be lägg, så ser jag särskilt 1960-
talet som en tid då vi fick en svacka, där både 
människor och djur krasst fick anpassa sig 
till samhällets ratio naliseringskrav. Kanske 
kan vi fortsätta a tt med hjälp av såväl teknik 
som djuröga arbeta oss fram till en djurmil
j ö där vi vid j ämföre lser bakåt i tiden utan 
tvekan kan besvara frågan om de t var bättre 
e ller sämre förr, med e tt tveklöst "de t var 
sämre förr". 

Helena Röcklinsberg: Min slutkommentar rik
tar sig inte direkt till de specifika frågorna 
utan berör istället frågan om vi kan lära oss 
något av historien. Människor tycker oftast 
att det som hör till den egna kulturen är bra, 
det vill säga rätt och fel är i stor utsträckning 
kulturellt betingat. Men det finns förstås en 
e tisk argumentation som är mindre subjek
tiv och som försöker hitta argument för oli
ka ståndpunkter som har en generell räck
vidd. Då söker man en balans mellan de fak
ta man har och de värderingar ( e tiska nor
mer och principer) som man tycker är möj
liga att försvara och fö rsöke r utifrån detta 
fatta välgrundade beslut. På de t viset kan 
man argumentera för att vi ha r faktakunska
pen att djur har vissa a r tspecifika behov -
som vi vet att de stressas av att inte kunna 
utföra. Om vi även tar ställning för att djurs 
lidande generellt sett ä r negativt, kan man 
fatta b.eslutet.att vi inte ska hålla djur på ett 
sätt som stride r mot deras specifika behov, 
eftersom de t orsakar dem lidande. Därefter 
kan man söka andra kriterier på vad som är 

bra djurvälfärd e ller bra djurhållning och 
sedan gå tillbaka och mäta stressnivåer och 
iaktta be teendemönster i olika system. Inte 
a tt förglö mma är dock att all forskning ger 
uttryck för värderingar: man värderar vad 
man skall forska på, man anser vissa faktorer 
viktigare än andra och man tolkar resultatet 
utifrån vissa värderingar. Det j ag vill framhål
la är a tt den etiska argumentationen är mer 
än subjektivt tyckande, den är snarare e tt 
rätt komplext fenomen där det inte räcker 
att bara titta på de egna värderingarna, eller 
bara på naturve tenskapliga fakta. Utifrån 
detta menar j ag att det inte är he lt oproble
matiskt att gå tillbaka till historien för a tt få 
vägledning hur vi ska handla idag. 

Niklas Cserhalmi: Underrubriken som an
tyder a tt man har haft awägningsproblem 
inom djurskötseln också före de t storskaliga 
industrialiserade jordbruket tycker jag att vi 
har varit inne på till stor del. J ag ville m ed 
mitt inlägg här och med domstolsmate rialet 
visa att de t också i en småskalig, äldre pro
duktion fanns awägningsproblem e ller en 
konflikt mellan produktion och empati. 
Genom domstolsmateriale t kan vi se att vi 
inte är de första som brottas med dessa pro
blem, något som jag tycker att man ofta hör 
i debatten. Jag är över tygad om a tt proble
matiska rela tioner mellan djur och männis
ka har funnits ända sedan jägaresa mlare
tiden genom bondesamhälle t och fram till 
idag. Vi kommer säkert att behöva brottas 
med dem också i framtiden. 

Thorsten Andersson, akademiens preses, agro
nom: Vad har vi lärt oss under eftermid
dagen? Huvudfrågan , om de t var bättre eller 
sämre förr, är väl inte en tydigt besvarad, 
men vi ha r fått höra att det i va1je fall inte 
allde les givet var bättre förr, och om man 
konstaterar det så ä r de t na tur ligtvis inget 
a rgument för att man inte skall fortsä tta att 
förbä ttra djurmiljön för animalieproduk
tionens djur. Sedan tycker jag att frågan som 
ni har kommit in på fle ra gånger om civilku
rage är väldigt intressant att både lära av och 
kanske tränga djupare in i. Därför är, som ni 



vet, denna fråga i högsta grad aktuell idag. 
Med tanke på att det finns så få bönder är 
det mycket svårt att fatta beslut om man 
verkligen skall anmäla sin granne eller inte. 
En anmälan får väldiga effekter. Frågan om 
vi är bättre eller sämre än andra länder har 
vi fått lämna obesvarad. Jag tycker att den 
sociala aspekten av frågan om stad gentemot 
land som det talats mycket om är intressant. 
Att det var stadsbor som gav synpunkter på 
hur produktionen på landet skulle skötas är 
något vi känner igen. Det är fortfarande en 
ytterst aktuell fråga. Att landsbygdsbefolk
ningen nu är en sådan minoritet i vårt sam
hälle gör att frågan kanske är än mer aktuell 
idag. Likaså tror jag att man kan söka något 
av bakgrunden till att djurskyddsfrågorna 
ofta blir så väldigt heta i detta faktum. De en 
eller två procent av befolkningen som sköter 
våra husdjur tycker att de kan sitt jobb. När 
så de övriga 98 procenten ger synpunkter på 
deras arbete då blir det hett. De mekanismer 
som styr detta tycker jag skulle vara intres
sant att lära sig mer om. Sedan tycker jag att 
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det som Jan Rendel tog upp, att det kanske 
inte var så konstigt att husdjuren svalt när 
människorna själva svalt, är ett givande reso
nemang. Det blir en annan moralisk dimen
sion på frågan när man ser till människors 
situation under den här tiden. 

Till sist vill jag säga att när vi som står ani
malieproduktionen nära nu kommer hem .. 
ikväll så går vi ut i ladugårdarna och ställer 
oss frågan - är det bättre än det var förr? Så 
får vi se vad vi kommer fram till. 

Tack. 

Reds. anmärkning 
Efter seminarietexterna och den renskrivna 
diskussionen har vi valt att lägga in ytterliga
re fyra texter. Den första är nyskriven av pro
fessor Ingvar Ekesbo och vill ge veterinärens 
svar på frågan om djuren hade det bättre 
förr. De tre övriga är historiska texter med 
nutida kommentarer. Vi har lagt in dem för 
att läsaren ajälv ska kunna orientera sig i hur 
djuren kan ha behandlats och hur man har 
sett på djur och deras värde. 



Huscljur och cljurskydd -Var det bättre förr? 
Ingvar Ekesbo 

Jngvar Ekesbo har lång e rfarenhet av lantbrukets 
djurhållning; han är född på en bondgård, har er
farenhet av distriktsveterinärpraktik sedan 1953, är 
in ternatio nellt e rkänd forskare över sambande t 
djurmiljö-djurhälsa och är numera professor eme
r itus vid Institut ionen för Husdjurens Miljö och 
Hälsa vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara. Han 
har också varit ordförande i Europarådets Ständi
ga Djurskyd dskommitte för lantbrukets djur och 
är en sedan länge ofta anlitad utredare i frågor som 
rö r djurmi ljö, djurhälsa och djurskydd. 

Om ma n skall besvara frågan Var det bättre 
f drr? måste man söka ta fram den kanske vik
tigaste parametern på välfärd där en j äm
förelse kan göras i siffror mellan olika peri
oder, nämligen hälsotillståndet. Men allra 
först måste vi fundera på vad som menas 
med f drr, vilke t förr är de t vi talar om. Tidslin
j en, fig. 1, tvingar till eftertanke. 

Den tidsperiod som de allra flesta av oss 
tänker på n är vi funderar över om djuren 
hade de t bättre förr är nog det sena 1800-
talets Sverige och tiden fram till de t andra 

världskriget. Den första bilden (bild 1), från 
1930-tale ts Sverige, när handmjölkning var 
gängse metod, illustrerar hur bilden av de t 
goda bondesamhälle t ser ut i mångas före
ställningar. När mjölkare n, o ftast en ho n, 
höll upp med mjölkningen kunde hon, om 
hon var uppmärksam, höra kons våmkon
traktioner och andning, kanske till och med 
hennes hjärtslag. 

Figur I. De tidpunkter som forskningen f.n. anser rimliga för begynnande domesticering av några av människans 
husdjur (Il). Dessa tidpunkter flyttas oavlåtligen av forskningen längre bakåt i tiden. 
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Även hönsen som pickar utanför ladugår
den (bild 2) ä r e n bild av hur d et var förr. 
Detta var en vanlig syn i Bondesverige fram 
ti ll 1940-talet, även om många redan tio talet 
år innan hade ordnat med ordentliga höns
h us och hönsgårdar och skaffat så många 
höns a tt man leve rerade sina ägg till etable
rade äggcen trale r. 

Likaså kan svinstian från början av 1960-
talet (bild 3) vara förr, innan d en begynnan
d e bristen på elementär biologisk kunskap 
föranledde a tt suggorna bands upp som vore 
de mj ö lkkor e ller burades in. Men också 
enstöringens ladugård från 1980-ta let (bild 
4) är på sätt och vis förr, där korna stod o ryk
tade i en illa unde rhållen men förvisso pi tto
resk och gammeldags miljö. 
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Vad menar vi med "nu"? 
Om vi ska besvara frågan Var clet bättre förr? 
måste vi också definiera nu. Men förhållan
dena i nue t skiije r sig förstås åt på många 
olika sätt. Vilke t nu ä r det vi talar om? 

I den här besättningen (bild 5) har korna 
sU"Ö av ren halm på båspallen och djuren var 
alltid så här re na oavsett nä r vete rinä re n 
kom dit. Bilden tagen vid ajukbesök en tidig 
morgon. I de t gamla bondesamhället, som 
fanns kvar å tmins tone till in på 1950-tale t, 
var d e t en skam a tt ha smutsiga djur. Di
striktsveterinä ren fick ofta höra hur försum
lighet e lle r hå rdhet mo t djuren drog ner 
bondens anseende i bygden. De tta fö rakt 
eller dåliga anseende kunde inte ko mpense
ras med pengar e ller inflytande. I vår tid le
ver detta kvar hos många bö nde r. Men an
dra ha r tagit fasta på vad de så ofta fått höra 
unde r sin utbildning att de t är de t eko no
miska utfalle t som skall prioriteras före så
dan o msorg o m djuren som inte ger direkt 
avkastning i pengar. 

Ladugårde n (bild 6) med kortbås, galle r 
över gödselrännan och lite sågspån som strö 
på båspallen kan tyvärr också vara nu. Lika
så d e smutsiga korna i den effektivt drivna 



lösdriftsbesättningen (bild 7). Vi ll vi att eko
nomisk effektivitet ska innebä ra att djur får 
bli smutsiga därför att "renhå llning inte lö
nar sig"? Nötkreatur liksom alla andra djur 
undviker av naturen nedsmutsning. De mås
te därför ha torra och rena liggplatser och 
rena vistelseytor. Nedsmutsade djur är oetiskt 
då det innebär hälsoriske r och konstant 
stress. Men en effektivt driven lösdriftsladu
gård kan också vara u tformad för optimal 
djurhälsa där rena kor kan trivas (bild 8) . 

För svinens d e l är de t stora variationer i 
uppfödningsmiljö beroende på var i världen 
de föds upp. Samtliga bilde r visar hur d et ser 
ul i nue t fö r svinen. Modersuggorna från 
Ho lland i bur på "dränerande golv" (bild 9) 

lever hårda djurliv. Att hålla modersuggorna 
i bur på he lspaltgolv är vanligt i de fl esta i
länder men förbjudet i Sverige av etiska skäl 
på grund av de ökade skade- och sj ukdoms
riske rna. Ett annat liv lever d e suggor och 
smågrisar i Sverige som får gå i grupp på 
ha lmbädd (bild 10) . Att hålla grisarna på 
detta sätt har visat sig minska sjukdomsris
ke rna. 

Buruppfödn ing av smågrisar, från ända 
ned till en och upp till tre veckors å lder 
(bild 11) , ä r rådande praxis i de flesta väst
europeiska länder liksom i USA och Cana
da. Bilden togs fö r några år sedan i Holland. 
Den föreställer också e tt nu. Bild 12 som är 
från Canada visar hur grisarna efter per io-
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den i burar hålls på "dränerande golv". De 
lever utan ti llgång till strömedel att böka i 
och ligga på. Att på detta sätt hålla slaktsvin 
på helspaltgolv eller andra former av "dräne
rande golv" är fortfarande mera rege l än 
undantag såväl i Västeuropa som i USA och 
Canada. Den karga miijön utlöser svansbit
ning hos grisarna. Detta söker man motver
ka genom att rutinmässigt amputera 2/ 3 av 
svansen vid födseln (lägg märke ti ll svans
stumparna på bilden ) samt geno m att under 
uppfödningstiden hålla grisarna i halvmör
ke r i vinhus u tan fönster. 

I de fl esta lände r hålls än i dag sinsuggor 
fixerade i bås el ler bundna (bild 13). Svinet, 
liksom katten, grävlingen och en del andra 
djur, gödslar aldrig på liggplatsen utan krä
ver separata gödslingsplatser. Att genom upp
bindning e ller fixering i bur hindra d em 
från d etta basala na turliga beteende ä r oe
tiskt och medför ökad nedsmutsn ing och 
ökad sjukdomsrisk. Lägg märke till att även 
suggornas svansar är kuperade. Detta ge
nomförs även i de fl esta europeiska länder 
fortfarande regelmässigt på smågrisar för att 
motverka svansbitning men ä r förbjudet i 
Sverige. Bilden är från Danmark. 

Men dagens fö rhå llanden för grisar kan 
också se he lt annorlunda ut (bild 14). I den
na svenska besättning lever sinsuggor grupp
vis i lösdrift med utfodringsbås som stängs 
baktill vid utfodringen för att förhindra 
slagsmål vid utfodringen. I ett hörn av avdel
ningen finns gödsel platsen, resten av utrym
met hålls därigenom rent och torrt vilket 
möjliggör för djuren att hålla sig rena. Ge
nom riklig halmtillgång blir djuren mindre 
beroende av hög innetemperatur och ges 

ökad möjlighet att vid vi la tillgodose indivi
duella krav på rumstemperatur. 

Nu kan också innebära en burhönstill
varo. För många höns även i Sverige ä r ett liv 
i bur i hönshus utan fönster fortfarande en 
realitet (bild 15, tagen med burarna sedda 
uppifrån). Men nu kan också vara lösgående 
höns i hus med fönster som i Schweiz (bild 
16), där burhönshå llning förbjöds under 
1980-talet. I Schweiz genomfördes från 1980 
efte r svenskt mönster lagstadgad prövning 
från djurhälso- och djurskyddssynpunkt av 
ny teknik och nya metoder innan de får till
lämpas i djurhållningen. Man har efter nog
grann prövning av ett stort antal olika system 



för burar och lösdrift godkänt ett fåtal lös
driftssystem för hönshållning. Inga bursys
tem klarade prövningarna. 

De så kallade "inredda" burarna som Sta
tens Jordbruksverk har godkänt och nu vill 
introducera i Sverige torde bara bli en pa
rentes. De är obetydligt större än de traditio
nella men är utrustade med sittpinne, rede 
och ett litet sandbad som hönsen kan utnytt
j a endast under en del av dygnet. Denna typ 
av burar har inte klarat djurskyddskraven i 
Schweiz och kommer inte att tillåtas i Tysk
land , kanske heller inte i Holland. De accep
teras inte heller av svenska specialister inom 
etologisk och husdjurshygienisk forskning. 
Även för höns liksom andra fjäderfä torde 
därför bättre tider stunda, förutsatt att lös
driftssystemen blir vettigt utformade och 
skötta. 

Var djuren friskare förr? 
Om man vill besvara frågan Var det bättre forr? 
måste man ställa frågan Var djuren friskare 
förr? och försöka ta fram siffror som kan 
beskriva hälsotillståndet. Detta måste under
sökas för att man ska kunna uttala sig om 
välfärd såväl under historiska förhållanden 
som i nutid. Dessutom måste siffror från oli
ka perioder presenteras och ställas mot var
andra. Vår kunskap om hälsotillståndet hos 
svenska husdjur före 1800-talet är dock be
gränsad. När det gäller mer exakta uppgifter 
för de olika husdjursslagen finns bäst mate
rial från mjölkkor och då från senare hälften 
av 1900-talet. För tidigare perioder finns en
dast enstaka uppgifter. Sannolikt ä r de t så att 
de uppgifter vi har från historiska dokument 
dessu tom rör extrema situationer. Det som 
var normalt blev inte nedtecknat, det fanns 
det j u ingen anledning göra. 

Inte sällan ser man även i modern littera
tur uppgifter om att det i gammal tid var 
praxis att man på våren fick lyfta upp de av 
foderbrist utmattade kreaturen för att ta ut 
dem på betet. Likaså att det förekom sådan 
foderbrist att man fodrade med halmen från 
hustaken för att djuren skulle överleva. Min 
tolkning är att dessa skildringar är bevis för 

extrema situationer, annars torde de inte ha 
blivit noterade. Normalsituationen torde inte 
vara återgiven vare sig i muntlig tradi tion 
eller i skrift. Hälsan torde även i dessa sam
manhang tiga still! Jag tror att Sveriges bön
der inte var dummare då än nu, de flesta 
skö tte sina djur väl. I 1700-talslitteraturen 
understryks dessuto m vikten av en god re la
tion med det enskilda djuret som ska be
handlas väl och kärleksfullt "liksom man plä
gar göra med barn", som en författare skri
ver ( 15). Om, som en del forskare vill göra 
gällande, våra förfäder behandlade djuren 
sämre än vad fallet är i våra dagar skulle 
knappast 1700-talstexterna ha denna u t
formning. Svårigheten då var naturligtvis 
nödåren med fle ra månaders extrem torka 
eller ständiga regn som reducerade skördar
na. Men sådant var ju ingen normalsituation 
då, lika lite som nu. Men, eftersom extrem
situationer av naturliga skäl blir nedteckna
de har somliga författare dragit den felakti
ga slutsatsen att dessa i litteraturen redovisa
de svältsitua tioner var det normala. 

Man ska dessu tom ha klart för sig skillna
den i villkor mellan vår tids bönder och äld
re tiders när det gäller relationen till djuren. 
Relationen mellan djure t och skötaren byggs 
upp under tid. Handmjölkning av en ko tar 
längre tid och är annorlunda än maskin
mjölkning. Och en relation påverkas av hur 
länge djure t lever. En ko fick ofta åtta-tio 
kalvar innan den slaktades, idag får inte med
elkon ens tre kalvar innan den slaktas. Be
sättningsmedeltale t var i äldre tid två-tre 
kor, nu är det över trettio vilke t också påver
kar relationen mellan skötare och det enskil
da djuret.Ju starkare relationen är ju mind
re risk för ovänlig behandling! 

Det finns emelle rtid också uppgifte r som 
indikerar hur den "vanliga" situationen sett 
ut. I den flora av li tteratur om lanthushåll
ningen som började publiceras i Sverige 
från 1740-talet och framåt hittar man då och 
då uppgifter som indikerar att det normala 
hälsotillståndet faktiskt var ganska gott (15) . 
Även i äldre litteratur kan man finna ensta
ka uppgifter som indirekt an tyder hälsolä
get. Det finns uppgifter från 1500-talet om 
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hur oxar exporterades från Västergötland 
till de då danska landskapen. Att transpor
ten skedde till fots indikerar att djuren rim
ligen bör ha varit i god kondition. 

Men det finns också enstaka uppgifter om 
utbrott av smittsamma sjukdomar. Ett exem
pel är boskapspestens härjningar i början av 
1760-talet, som 1762 föranledde riksdagen 
att, på förslag av Linne, bevilja medel för att 
sända tre studenter till Lyon för att ge dem 
utbildning i Ars Veterinaria, vid den där år 
1760 inrättade veterinärskolan. En av dem 
var Peter Hernquist, som startade den svens
ka veterinärutbildningen 1775 vid Veterinär
inrättningen i Skara. 

Det finns anledning att misstänka att den 
import av nötkreatur för avel som skedde, 
särskilt under 1800-talet, innebar en sprid
ning i vårt land av kreaturstuberkulos och 
smittsam kastning. Två sjukdomar som skul
le komma att orsaka mycket lidande och 
förluster. Från omkring år 1900 inleddes ett 
bekämpande som emellertid inte blev fram
gångsrikt förrän i bö1jan av 1930-talet. Då 
inrättades dels det statliga distriktsveterinär
väsendet, dels hushållningssällskapens veteri
närlaboratorier. Som ett resultat av ett unikt 
bekämpningsarbete av bönder och veterinä
rer b lev Sverige som första land i Europa i 
praktiken fritt från både tuberkulos och 
smittsam kastning i början av 1950-talet. Pa
rallellt med bekämpandet ägnade sig veteri
närerna åt rådgivning om bättre inhysning 
och bättre utfodring. 

År 1975 redovisades en studie av hälsotill
ståndets utveckling i den svenska ko-popula
tionen (7). Den byggde på distriktsveterinä
rernas rapporter av antalet till dåvarande 
Veterinärstyrelsen rapporterade sjukdoms
fall under perioden 1947-74 och visade att 
den totala ajukdomsfrekvensen satt i relation 
till koantalet minskade fram till 1950-talets 
slut men därefter ökade. I fig. 2 redovisas 
dessa uppgifter jämte en uppskattning av 
frekvensen behandlingar för år 2001, som 
genom en addering av antalet rapporterade 
enskilda diagnoser beräknas bli ca 70% av 
koantalet. Av fig. 2 framgår att koantalet 
minskat medan behandlingsfrekvensen ökat 
även om siffran för 2001 är osäker. En studie 
av sjukdomspanoramat under denna tid vi
sar att det är ökning av antalet miljö- och 
skötselbetingade sj ukdomar som föran lett 
den totala ökningen av rapporterade sjuk
domsfall. 

I olika forskningsprojekt har frekvensut
vecklingen undersökts för enstaka sjukdom
ar (9). För förståelsen av frekvensförändring
ar ger den vanligaste sjukdomen hos kor, 
juverinflammation e ller mastit, intressanta 
upplysningar. Frekvensen av mastiter som är 
rapporterade av distriktsveterinärerna har 
ökat under senare hälften av 1900-talet. Så
lunda var antalet rapporterade mastitfall 
beräknat på koantalet i Halland respektive 
Västerbotten år 1963 6,1 % resp. 3,8% men 
å r 1980 20,2% respektive 15,8%. Motsvaran
de siffror för hela landet var 1971 11,9% och 

Figur 2. Antal kor, antal och procent av veterinär rapporterade sjukdomsfall 1947, 1957, 1967, 1974 samt upp· \ 
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skattat antal behandlingar 2001. 
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1979 18,8%. Frekvensen för mastitbehandla
de kor synes under senare år ha stabiliserat 
sig kring ca 20% (9;21). 

Det finns ingenting som tyder på att be
nägenheten för kor att drabbas av primära 
juverinfektioner ökat, snarare tvärtom, efter
som förekomsten av den specifiktjuverpato
gena bakterien Streptococcus agalactiae (en 
bakterie som synes kunna etablera sig i juv
ret utan att detta dessförinnan utsatts för 
skada) minskat sedan 1950-talet. Undersök
ningar av kor som fått mastit för första gång
en indikerar däremot att skador som upp
stått på grund av yttre våld mot juvret, hu
vudsakligen "spentramp", synes vara en vä
sentlig grundorsak till förstagångsmastiter 
(6;10). De senare synes ha ökat och torde, 
inte minst genom att föranleda att antalet 
återfallsmastiter ökat, ge en naturlig förkla-
1ing till ökningen i total mastitfrekvens från 
1950-talet. 

Ökningen av spentramp har två huvudor
saker, föränd ringar av djurmilj ön och för
ändringar av djuren. Djuren har förändrats 
bland ann at genom att korna blivit tyngre, 
genom ökad användning av ras med ökad 
benägenhet för juverskador och genom 
ökad juverstorlek ti ll följd av ökad rrtjölkav
kastning, fig. 3. Förändringarna av djur
materialet har ställt ökade krav på komfort i 

djurmiljön. Men utvecklingen i miljön gick 
tvärtom länge åt andra hållet. Några exem
pel: Mängden halmströ minskades eller er
sattes med sågspån från 1950-talets slut vilket 
ökat risken för att klämningar av spenarna 
mot underlaget blir gravare. Båspallarna 
gjordes kortare för att minska byggkostna
derna vilket ökade risken för juverskador. 
Den intensiva utfodringen har gett korna lös 
avföring, i praktiken konstant diarre, vilket 
medverkat till att göra båsplatserna hala och 
därmed öka skaderisken när kon reser elle r 
lägger sig (8;9). 

De flesta spentramp och motsvarande 
spenskador upptäcks alltså sannolikt aldrig 
av djurägaren/skötaren. Det är först den 
efter några dagar uppträdande mastiten som 
upptäcks och som kommer in i veterinärer
nas rapportering. 

Varför har då frekvensen mastiter inte 
ökat under senare år - procenten behandla
de kor ligger kvar på (den alltför höga) frek
vensen ca 20%? En delförklaring torde vara 
att man i många besättningar insett vikten av 
att förse korna med strö e ller på annat sätt 
förbättra golvunderlaget. En annan kan vara 
det avelsarbete som under senare decennier 
bedrivits i Sverige, där tjurar som visat sig 
nedärva benägenhet för mastit hos sina dött
rar tagits bort ur aveln. 

Figur 3. Årlig ökning av medelavkastning i kg mjölk per ko i Sverige 1800-1905. Förutsättning: 1 000 kg årsmjölk 
år 1800. Från och med 1905 uppgifter från kokontroll. Uppgifter för 25-årsperioder 1906-80 samt peri
oden 1980-2000. 
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Kon jJå bilden är med 1990-talsmått ovanligt gam
mal, 10 å·1: Hon har under sitt liv haft en medel
avkastning av 10 000 kg/ åi: Lägg märke till juvret! 

Det är fö r övrigt inte endast i Sverige som 
ökad mastitfrekvens note rats. Från Norge 
rapporterades en ökning av frekvensen mas
titbehandlingar pe r 100 kor från ca 5% 1950 
till över 40% 1988 (19) . För å r 1988 angavs 
att drygt 22% av korna hade behandlats för 
mastit (20). I Norge har tendensen att för
korta båslängderna och minska ströanvänd
n ingen varit mycket sta rka re än i Sverige 
samtidigt som ökninge n i mjölkavkastning 
och kornas storlek varit likartad den i Sve
rige . Åte rigen frågan Var det bättre förr? Har 
människan förmått på rätt sätt utforma nya 
former för inhysning och skötsel när följden 
blivit högre ajukdomsfrekvens? 

Ett annat lidande som uppenbart ö kat 
avsevärt är klövsjukdomar. Dessa rapporte ra
d es i en stor studie i bö1jan av 1960-talet ( 6) 
vara 1-2% i SRB och 8-9% i SLB medan 
frekvensen nu flerdubblats i båda raserna 
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Foto av en f ärsk s/JentramjJsslwda. J'v/en få s/Jentra:mfJ 
är /Jå della sätt synliga, de flesta it/JjJtäcks aldrig efler
som skadan finns inuti sfJenen, på s/Jenkanalens 
slemhinna. Djurägaren 1tjJ/Jtäcker istället en mastit i 
den juverdelen efler några dagai: 

(16) . Det är för klövsjukdomar som för flera 
andra sjukdomar skillnade r i frekvens mel
lan raser (6) . Grundorsaken till ökningen av 
klövsjukdomar angavs redan under 1980-ta
let vara den förändring av gödselkonsisten
sen som den intensifierade utfodringen med
fört (8) . Denna uppfattning har sedermera 
vidimerats i olika studier av andra forskare. 
Fram till 1960-talet hade kornas gödsel hu
vudsakligen fast konsistens bo rtsett från när 
korna fick proteinrikt bete. Numera har ko
gödsel lös konsistens, i praktiken har de diar
re året runt. När de tvingas stå elle r gå i den
na smetiga gödsel ökar risken för klövlidan
den. Enda möjligheten att komma å t dessa 
lidanden torde vara att komponera fodersta
ter som åstadkommer både fast gödselkon
siste ns och hög mjölkavkastning. 

Vad gälle r övriga sj ukdomar ökade från 
1950-tale t frekvensen pareser ( en förlam
ningssjukdom beroende på låg kalcium halt 
i blodet) och även acetonemier (en sjukdom 
beroende på låg blodsockerhalt och hög halt 
aceton i blodet) , båda har ett samband med 
ökad mjölkavkastning. Be träffande pareser 
har även här avelsarbetet gett visst resultat i 
det att tjurar som nedärve r benägenhet för 
pares utmönstrats ur den svenska aveln. 

Samtidigt med detta skeende har före
komsten av vissa virussjukdomar, t.ex. BVD, 



ökat från 1950-talet och sannolikt även vid 
jämförelse med tider dessförinnan, som en 
följd av ökat kontakt mellan besättningar. 
Men för dessa sjukdomar har det under se
nare år satts in motåtgärder som givit goda 
resultat. 

Den drastiska förändring av svinhållning
en som skedde från 1950-talet med fixering 
av suggorna i burar/bås eller med bindslen, 
införandet av "dränerande golv", det vill säga 
spaltgolv eller gallergolv och så småningom 
införandet av tidig avvänjning av smågrisar 
(grisarna tas från suggan vid 1- 4 veckors 
ålder istället för vid 6-7 veckors ålder) kom
binerat med buruppfödning ofta i fönster
lösa och halvmörka utrymmen samtidigt som 
man upphörde att använda halmströ, med
förde ett nytt sjukdomspanorama med ökad 
frekvens av miljöbetingade, ofta stressrelate
rade sjukdomar. Svansbitning blev plötsligt 
ett problem hos de tidigt avvanda och bur
uppfödda grisarna (1;2) liksom hos slaktsvin 
i karga miljöer. Detta var anledningen till att 
man generellt i Europa och USA/Canada 
började kupera svansarna på de flesta små
grisar. Svanskupering har icke tillämpats i 
Sverige bortsett från i någon enstaka besätt
ning efter danskt mönster. Det är numera 
förbjudet i vårt land. Ett annat exempel 
redovisas i tabell 1 som visar de högre sjuk
domsfrekvenserna hos suggor fixerade i bur 
jämfört med lösgående suggor i traditionella 
boxar. 

I Sverige blev utvecklingen redan under 
1970-talet en annan än i övriga industrilän
der. Istället för att försöka anpassa kor och 
grisar till de nya metoderna ville man anpas
sa metoderna till djuren. Orsaken härtill var 
att i Sverige hade veterinärmedicinsk forsk
ning över sambandet miljö-djurhälsa-djur
skydd, som genomfördes i ett stort antal 
djurbesättningar, redan från 1960-talets bör
jan definierat riskfaktorer i många av de nya 
djurhållningsmetoderna. Motsvarande forsk
ning i många djurbesättningar har visat sig 
mera svårgenomförbar utanför Sverige. De 
svenska djurägarna tog i stor utsträckning 
till sig forskningsresultaten. Dessutom inför
des från 1970 lagstadgad veterinärmedicinsk 

granskning av byggnads- och ombyggnads
planer från dj urhälso- och djurskyddssyn
punkt. Därigenom kunde de värsta riskfak
torerna elimineras för åtminstone nötkrea
tur och svin. Inom hönshållningen var bur
systemet redan helt etablerat och höns
näringens företrädare var, till skillnad från 
nöt- och svinbönderna, helt ointresserade av 
inhysningsformer med fokus på djurhälsa, 
djurskydd och djurbeteende. De förbättring
ar i miljön för nötkreatur och svin som bör
jade införas i Sverige redan i slutet av 1960-
talet kommer generellt att påbörjas först ett 
gott stycke in på 2000-talet i resten av Euro
pa, b land annat som en följd av internatio
nell djurskyddslagstiftning. Detsamma sker 
också långsamt inom hönsnäringen. Även 
här har svenska forskningsresultat utnyttjats 
(5;14). 

Tabell 1. Antal suggor och sjuklighetsfrekvens hos 
suggorna vid grisning i relation till suggans 
rörelsefrihet under dräktigheten och under 
grisningen (4). 

Suggan 

Lösgående i box fixerad i bur 

Antal suggor 654 1283 
% Grisningsfeber 6.7 11.2 
% Grisningstid 8 tim. 2.3 5.4 
% Total morbiditet 12.8 24.1 
% Medicinskt 
behandlade suggor 10.4 16.8 

De högre sjukdomsfrekvenserna som från 
slutet av 1950-talet följde med de nya meto
derna innebar att dessa inte gav de vinster 
som den nya tekniken ställt i utsikt. Djur
sjukdomarna orsakade förluster, genom ex
empelvis långsammare tillväxt hos unga djur 
och ökade kostnader för väsentligt ökade 
terapeutiska insatser. Detta medförde att 
man redan under 1950-talet sökte kompen
sera dessa förluster genom att i förebyggan
de syfte rutinmässigt tillföra olika djurkate
gorier, främst växande djur, antibiotika. 
Dessa foderantibiotika betecknades "tillväxt
faktorer". Länge har både foderindustrin 
och en del av jordbruksnäringens företräda
re sökt förneka att dessa låga antibiotika-
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doser har någon effekt mot infektionsäm
nen utan e nbart är just "tillväxtfaktorer". 
Även andra preparat än antibiotika, bland 
annat hormoner, används för att höja tillväxt
hastigheten. Rutinmässig tillförsel av antibio
tika och motsvarande preparat kan kortsiktigt 
ge en bättre ekonomi ijämförelse med att 
förbäma djurmiljöerna, men innebär på sikt 
stora samhälleliga risker genom ökad bakte
riell resistens hos dj ur och människor och 
risker för restsubstanser i livsmedlen. Sverige 
införde som enda land förbud mot foder
antibiotika som tillväxtfaktor från 1986, e tt 
förbud som till stor internationell förvåning 
understöddes av LRF. Detta hade varit omöj
ligt om inte svensk miljö- och djurhälsoforsk
ning gett de svenska lantbrukarna möjlighet 
välja metoder som innebar mindre djurhäl
sorisker utan att fördenskull minska effekti
viteten i djurhållningen och om inte de svens
ka bönderna tagit till sig dessa forsknings
resul tat. 

Internationell djurskyddslag
stiftning 
Av vad som ovan redovisats framgår att nya 
metoder i djurhållningen som införts från 
1950-talet inneburit en försämring av djur
hälsan genom att frekvensen miljöbetingade 
sjukdomar påtagligt ökat. När detta under 
1960-talet började gå upp för allmänhet och 
politiker påbörjades vid Europarådet under 
1960-talet arbete med a tt utarbeta inte rna
tionell djurskyddslagstiftning, konventioner, 
som är bindande för de medlemsländer vil
kas parlament ratificerat konventionerna. 
Först kom en Konvention för djurtranspor
ter år 1968. År 1972 påbörjades a rbetet m ed 
att utarbeta en konvention för lantbrukets 
husdjur som var färdig för ratificering 1976. 
Sedan har följ t Konvention för slaktdjur 
1979, för försöksdjur 1986 och för sällskaps
djur 1987. För närvarande pågår arbete med 
en Konvention för bioteknologi. Europa
rådskonventionen för lantbrukets husdj ur är 
också bindande för EU då kommissionen 
för e tt antal år sedan ratificerade den och 
1998 lagfästes den som direktiv. 

56 

I Konvention för lantbrukets husdjur stad
gas att en Ständig kommitte skall upprättas 
för att utforma regler för olika djurslag. Den 
sammanträdde första gången 1979 och har 
utformat detaljbestämmelser för följande 
djurslag: höns (Gallus Gallus) 1986, revi
derad 1995; svin 1986 (den är under revi
sion för närvarande); nötkreatur 1988; päls
djur (mink, iller, räv, sumpbäver, chinchilla) 
1990, reviderad 1999; får 1992; getter 1992; 
strutsfåglar (struts, emu, nandu) 1997; ankor 
1999; myskankor 1999; gäss 1999. För när
varande är följande djurslagsregle r under 
utarbetande: kalkoner; kaniner; fasaner; 
vaktlar, samt revision av n u gällande regler 
för svin. Dessutom har ett omfattande arbe
te med att utarbeta regler för fisk pågått ett 
antal å r. 

Europarådets medlemsstater samt EU har 
förbundit sig att i sin djurskyddslagstiftning 
icke ha lägre krav än dem som anges i de av 
Ständiga kommitten utarbetade reglerna. 
Men Europarådet har i detta lika li te som 
när det gäller andra konventioner, till exem
pel de som rör mänskliga rättigheter, någon 
sanktionsmöjlighe t mot de stater som inte 
följer konventionen. EU utfärdar regler på 
djurskyddsområdet. Dessa är av två slag, an
tingen förordningar eller direktiv. Direkti
vens stadganden måste uppfyllas i medlems
länderna. Sverige har här ett undantag när 
det gälle r dj urskydd då vår nationella lag
stiftning kan ställa högre krav än direktivet. 
När det gäller EU-förordningar måste de 
följas exakt av EU:s medlemsstater. För Sve
riges vidkommande gäller detta endast EU:s 
förordn ing för djurtransporter. EU har inte 
på långt nä r förmått utfärda d irektiv i d en 
utsträckning som Europarådet utfärdat reg
ler. Sålunda finns direktiv endast för svin 
1991, reviderade 2001; kalvar 1991, revidera
de 1997; höns i bur 1986 som 1999 revidera
des till att omfatta även andra höns. Att EU 
har till uppgift att prioritera handelsfrågor 
framgår tydligt när man studerar hur EU 
tolkar Europarådets djurskyddsbestämmel
ser när krafter inom EU samtidigt hävdar att 
djurskyddsbestämmelser kan motverka han
delsintressen. 



I de länder som före 1990 stod under kom
munistiskt styre fanns ingen djurskyddslag
tiftning. De djurskyddslagar som funni ts 

upphävdes efte r det kommunistiska makt
öve rtagandet. Sedan dessa länder återfått 
in frihet har successivt djurskyddslagstift

ning bö1jat införas varigenom sådan lagstift
ning numera finns i de flesta europeiska län
der. 

Inför Sveriges EU-inträde ifrågasattes, 
främst av ekonomer, om Sveriges djurskydds
lagstiftning skulle missgynna svensk djurhåll
ning genom att lägga tyngre ekonomiska 
bördor på svenska bönder i j ämförelse med 
bönder i andra EU-länder, där djurskydds
reglerna ställer lägre krav. Därför genomför
des på initiativ från Statensjordbruksverk en 
o mfattande vetenskaplig beräkning av kost
nad/ vinst med ett antal svenska bestämmel
ser (13) varvid hänsyn togs till kostnader för 
a rbete, investeringar men också för sjuk
domar samt merarbete och andra kostnader 
som dessa förorsakar (12;13). Av undersök
ningen framgick ti ll exempel att kravet på 
betesgång innebär påtaglig vinst genom att 
sjukdomsfrekvensema och därmed kostna
der för sjukdomar blir lägre hos kor på bete, 
att förbudet mo t el-dressörer innebär vinst 
genom lägre sjukdomsfrekvens och att för
budet mot helspaltgolv för slaktsvin ger en 
vinst om ca 17 kr. per slaktsvinsplats och år. 
De negativa effekterna av e ldressörer har i 
enare undersökningar visat sig vara än stör

re (18). 

Sammanfattande diskussion 
Frågan Var det bättre förr? omfatta r djurens 
välfärd. Därmed måste svaret delas in i två 
kategorier, den ena där välfärd mäts i före
komst av registrerbara sjukdomar e lle r sjuk
domssymtom, dit även beteenderubbningar 
måste räknas, och den andra djurens övriga 
välfärd, det vill säga det enskilda djurets livs
betingelser, inte minst re lationen till män
niskan. 

Den ena kategorien avser alltså de t som är 
mätbart, det vill säga hälsotillståndet, den 
andra det som är svårare mäta. För nötkrea-

Fram till 1950-talet fick många barn j1å landsbygden 
tidigt vara m,ed mor och far i djurskötseln och hjälpa 
till efter fönnåga. Det nära umgänget med djuren 
innebar att människorna omedvetet blev förtrogna 
med mycket av de olika djurslagens beteenderepertoar 
och, inte minst, skillnaden mellan djurarterna i dessa 
avseenden. Att tidigt hjälpa till i djurskötseln var för 
många barn något självklart. Barnens umgänge med 
djuren blev en effektiv biologisk kunskapsinhämtning. 

tur, där vissa sporadiska uppgifter föreligger, 
torde sannolikt gälla att en ökn ing av sjuk
domsfrekvenserna skett även vid en jäm
förelse med vad vi vet om till exempel 1700-
tale t. Man tvingas vidare konstatera att sjuk
domsfrekvensen vid en jämförelse med situ
ationen i mitten av 1950-talet generell t ökat 
hos lantbrukets husdj ur i Sverige fram till 
1980-tale t men att ökn ingen för en del sjuk
domar, men inte alla, därefter torde ha pla
nat ut. Denna ökning består främst av miljö
betingade sjukdomar, a ll tså sjukdomar orsa
kade av miljöfaktorer som introducerats av 
människan. 

I det bondesamhälle som existerade till 
1950-talet fanns oskrivna regler för hur de 
olika djurarterna skulle skötas och en tyst 
kunskap om de olika arternas biologiska 
egenskaper och krav. Dessa regler och den
na kunskap hade förmedlats från generation 
till generation. På va1je gård fanns flera olika 
djurslag som gav kunskap om och respekt 
för biologiska behov för skötsel och inhys
ning av olika djurslag. 

De förändringar av djurmaterial och djur
hållning som därefter skett sedan 1950-talet 
är större och mer radikala än under någon 
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annan känd period i människans och hus
djurens gemensamma historia. Plötsligt kon
struerades och byggdes inte längre djur
stallarna i byn av hantverkare och bönder väl 
förtrogna med de olika djurslagen utan kon
struerades någon annanstans på ett ritbord 
av ingenjörer utan biologisk kunskap och 
byggdes av folk utan erfarenhet av djur. Även 
om konstruktörerna sökte biologisk kun
skap, vilket långt ifrån alltid skedde, var sto
ra delar av den kunskapen inte tillgänglig 
eftersom den tysta kunskapen i bondesam
hället inte fanns nedtecknad. Den nuvaran
de bondegenerationen ägnar sig dessutom 
åt ett enda djurslag, eller en ålderskategori 
inom ett djurslag, och har mycket lite tid att 
ägna sig åt att umgås med djuren. Det bety
der att den breda biologiska kunskapen, den 
tysta kunskapen, försvinner. 

Den tysta kunskapen måste ersättas av ned
skriven kunskap som långsamt måste åter
vinnas vid de akademiska lärosätena, främst 
av dessas etologer. Men som alla forskare i 
vår tid måste etologerna specialisera sig, på 
djurslag eller andra smala sektorer. De sak
nar den kombination av bred biologisk in
sikt och praktisk skötselerfarenhet som gam
la tiders människor, som skötte och levde 
nära djuren, ofta hade. De traditionella 
oskrivna skötseltraditionerna måste ersättas 
av skrivna regler för inhysning och skötsel av 
djur. Den förändring samhällets djurskydd
slagstiftning genomgått sedan 1930-talet 
speglar den nya roll som djurskyddsbestäm
melserna fått. Från att enbart ha skyddat 
djur mot avsiktlig misshandel har dessa be
stämmelser dessutom måst innefatta ett regel
verk avsett att skydda djur mot oavsiktligt li
dande och sjukdom till följd av olämplig in
hysning och skötsel. Djurskyddsbestämmel
sernas etiska uppgift har därmed utvidgats 
till att i praktiken också fungera som en djur
hälsolagstiftning. Detta betyder ju emeller
tid också att det finns möjligheter att förbätt
ra djurens välfärd genom att sänka sjukdoms
frekvensen. Men det förutsätter både vilja 
och kreativitet, hos forskare, lagstiftare och 
bönder. 
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buren i miölMammarcn till Uocfan 8, . 

~locfan 8, ~u gifltlet5 en balja '66rpa till ~1varie ~o 
f om miölfar; · 

tltld marfcr S.,6 till tle .lt'ilr fom. rata; 
bara .palm till bcm fom· fld i ®in, ocr,, 
ett åmbare mi6lbricf till be ~or, f om npu 

falfniat. 
.Rloctan 9. jforna borflao på r!)iJilcn orv talfcn mcb 

granritMviffor. 
~obcr11llni]ar od,I ~dcfar oörM rena, bå allt 

i bem fp1lbt ~6, ~6fr6 od) ~alm, f6rto i aon• 
ldrarne, dfroen fom i förpfarcn, för att mcb 
watten od} litet falt fld od} bra till fölianbe bao. 

J?!ocfan 10. ~u oiftuco 5 inarfcr S.,6 till ~ltlarje frca, · 
tur, famt 

2Battcn~oarnc oörao rena od} fpUM meb 
watten. 

. föocfan 11. '6tora !Jlcferb,?arcn pumpM fulla meb wat, 
ten, för att ~innu f1,1lMa till ndfla tao. 

J?!ocfan 12. ·01va{lar od} 2Biffor f6rf.\rbiiJM, - ~d~ud• 
'6tvalen f opat5 oq, oranrit5 ~acfat5 m. 111. f om 
till en gob orbmng ~öm eller blifwcr an• 
bcfalbt. 

~ftermibbane. g6romlll. 
J?locfan 1. IDlibbag, en timma • 
.!rlodan 2. ~u gifroct5 anbra gånncn en balja ei6rpa 

till alla Jtor fom miölfa, dfn,cnfom till bem 
. fom fld i fin, till 3 n,ccfor före fa[fningcn; 
2 marfcr .pö till be ~or fom råta eller åro 

m1,1cfet tunga, 
od) ett åmbarc foft mi6lbrid till bem f om 

np6 falfltlat. 
J?locfan 3. ~ måfM anbra nånom (unbcr ben mör• 

tatlc årt5tibcn) • 
~ båf cn flr6e ~acfabt oranrio, bd fdbant ff nnee. 
'6piUbrdben od} 2!3attcn~oar efterfce od) rmfao. 

.l?locfan 4. IDliölfao an bra odnocn, unbcr ben m6rfafle 
dretibcn. 

J?locfan 5. ~fter miölfninoen oifltlet5 3:bie odnnm en 
balja '66rpa till alla .lt'or fom miölfa, 
2 marrer ,\;,6 till bem fem 11p6 falfn1at oct, 

tem fom rata, 
f amt S.,alm till bcm f om iM i fin • 

.lt'locfan 6. ®å fnart ndoot ®örp,far bliituit tomt, 
tillbfontlat5 bcruti nmafl n!,I '6örpa, ~lllarpö 
tappM eller 6iet5 ttiatten od,1 ndora ndfwar 
folt eller faltlafe. - .par man tillodng på 
nhmnt Watten, dr fil mpcfet bdttrr. 

.lt'locfan 7. ~u oifltlcö ~acfarnc fulla mcb S.,alm f6r 
alla till Mttfober. 

50e Jfor fom ltldntM att rafitua obfcrbcrM 
nooa, fdmrc ~alm od} bo6 ldiJiJCtl unbcr bcm; 
lle ejtcrfco arwen om natten, M faljninom 
f1111eo ndra att tillflunta . 

~nmd rrn. ~Ut cjtcr fom tanarnc bliiltla lånore mot 
IUl\ren, f1\ dMliuö icfe bcb6itucd, fl1>ttM alla efter• 
mibta.oo•nöromål I a 2 timmar fcbnore. - fi,f• 
tor meb. lampa uti dro fdfrare, famt fofla min• 
bre an {Juo. 

Uti tafet 6fwer ber Ci,ftan bdnger, mibt 6froer oöbfcl• 
ndnoen, bör en iernpldt wara fpifat> • 

.enligt of,unilhnbe S o bcr, <Dtbnina &eil46 b•1Jll1Jen fMi•nbe : 
•) 'l:ia t juren, od) bn,arje .Ro fom mjol!.lr, g morrcr b6, fomt rdg od) od) ett fialft runb b•lm b1oarje boA; men fd fnart ben nu 6efldmba 

b1octebah11 efter fom be orra dto: bafrebolm o<I) drtbolm dr f6r .llor mj61hicfcn (6, 8 dmbar) dr f6rtdrb,_ pd fom fi\flt 3 i 4 bagar, 
minbre npttig, emebnn ben torrnr btm o<I) minfrar n1j6l!nin9,n. fobrM bcjja .llor fcban lila mcb b,m 1 1:fio punetcn (•) ,ner fom 
:lltjjuton, 3 b,1ljor f~rl'<I, tia6lanb,1b af frtnbo, b6fr6 r<I) fpiUbohn frdn manliga mj6lt!or. 
fob, rgdngarne, J<mte agnar 011> bojj, famt bron!, bd fdbont ~1111,d. (l)d rodbcrkftn dr milb o<I) n,acttr, fr•« 'l:jurtn o<I) b< .!tor , fom 

b) t ia 61uorj, .Ro, fom fldr i fin, brfldd dfn,cn g mar!er b6, tinrJcfli9t Hro t,190 o,,, utfldrpM pd labngdrbcn att toga J rifr luft, r6ro 011> 
balm, o<b blott m botjo f6rpo bn,arj, bag, tia 3 n,cctor f6rt !alf, forlufl• ftg, - !Dim mj61fonbt .Ror attad noga ifr n att blifn,n toaa, 
ning,n; b1uar,fter b1oaraf b< 1ndr!bart minfra i mj61tningcn. 

c) tia btm, fom fcbrin blifmn mpct,t tunga, bcfidd unb,r b, 3:n, µfia !!ldfln butbdnninR dr, om of1oanfldcnbt 66, balm, agnar o<I) boj 
roectorne fhr_e falfninRcn 15 marfer · h6 od) om!ring ett balft punb fcm!6rcd f6r 1ucctan rmid bmarje E'orbag, efter frcaturind anta(, bn,ar, 
balm, men ingen f6rpa, b1uarnf be . ldtt fafl,1 Jlalfm,n. f6re llppfµnin9rt111anncn b6r roarn anfn,arig, df1uenfom att Eabugdrbd, 

d) 'l:ia be .Ror, fom talftuat, ~rfidd be 3 , 4 ·forfl• bngarne efter hlf, PiAorne · ~d ofmanndmnbe fdtt budbdnn bmneb b•onrje bag, att bet jcml 
ningcn z:nc dmbnre tott mj61brict ba_qli~m; forfl bclfl af dl bnlft rdctcr frdn E6rbag tia .e6rbag. 
punb fornmnUd~ r6pc mcb liafnlld af dl linlft q1onr tcr falt o<I) en 2fnm~rfning. .06rt ton bod drligcn, efter li[gdn~<n, 6tad ,ner min, 
jungfru pn06II !ummin i ~n,nrje dmbnr,, 011> fcban nf ,u ~n(fl runb tro~, &lott famma orbning bibe~dOcd 1uib ulfobringen. '!:rfnren, 
rdgn,jold$r6pe mcb tiafalld nf t J"""ler fnll ·o<I> z jungfrur TTnfl611 bct<n bar roifot, unber loprrt af flera dr, att benna 6obcr, 
fummin I bn,arje dmbare 1nj6lbri • (tl:n jungfru ~n06tt @lentianrol i or~ning, nicb noggranbet cftcr[efn,ab, Rifrnit lita mpclet mj6rr 
fiOndmnbc mj6lbricl1,blonbning bcforbrar dn mer mj6t!ningen), faml utnn anmdnbanbe af brant, fom forul cr~daitd mcban !!lrdnneritl 
f4 (dnge mj6lbrict,n rdr!cr (neml. 3 1 4 bagar) 10 1 11 marler b6 n,or i gdng. 

(ICnbra Upplagan.j - 6 t O ~it)) 0 E !Dl, lrpctt ~oi :t>ircet. 6•nrit :Jfnb. rtotbftr6m, 18311, 



Winterfoderordning för kor 
Följande text är hämtad från ettbladstrycket "Winterfoderordning för kor" (andra upplagan, 
tryckt i Stockholm år 1832). Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) erhöll 1998 detta 
från Uppsala läns hushållningssällskap. Akademien ger härmed ut "Winterfoderordningförkor" 
i nytryck. Texten återges nedan och kommenteras därefter. 

Winter-Foder-Ordning för Kor 
Förmiddags-göromål: 
Klockan 4. Nu gifwes 4 marker Hö till varje Ko och Tjuren, samt Wattenhoarne framför kre

aturen fyllas af det förut i stora reserv-karet kylslagna vattnet. 

Klockan 5. Mjöldrick kokas till Kalfkor och mjölkkärlen göras rena. 

Klockan 6. Ladugårds-Pigorna få nu äta frukost. 
Emellan klockan halv 7 och 7 måkas kohuset. 

Klockan 7. Strax efter måkningen tvättas fingrarne, och mjölkningen företages, så mjölken 
är inburen i mjölk-kammaren till klockan 8. 

Klockan 8. Nu gifwes en balja Sörpa till hwarje Ko som mjölkar; 
twå marker Hö till de Kor som räta; 
bara Halm till dem som stå i Sin, och ett ämbare mjöldrick till de Kor, som nyss 
kalfwat. 

Klockan 9. Korna borstas på ryggen och halsen med granris-viskor. 
Fodergångar och häckar göras rena, då allt i dem spidlt hö, höfrö och halm, föres 
i agnlårarne, äfwen som i sörpkaren, för att med vatten och litet salt stå och dra 
till följande dag. 

Klockan 10. Nu gifwes 5 marker Hö till varje kreatur, samt Wattenhoarne göras rena och fyl
las med vatten. 

Klockan 11. Stora Reserv-karen pumpas fulla med vatten, för att hinna kylslås till nästa dag. 

Klockan 12. Qwastar och viskor förfärdigas. -Fähus-svalen sopas och granris hackas m.m. som 
till en god ordning hörer eller blifwer anbefallt. 

Eftermiddags-göromål: 
Klockan 1. Middag, en timma. 

Klockan 2. Nu gifwes andra gången en balja Sörpa till alla Kor som mjölka, äfwensom till dem 
som stå i sin, till 3 weckor före kalfningen; 
2 marker Hö till de kor som räta eller äro mycket tunga, och ett ämbare kokt mjöl
drick till dem som nyss kalvat. 

Klockan 3. Nu måkas andra gången ( under den mörkaste årstiden). I båsen strös hackadt 
granris, då sådant finnes. Spillbräden och Wattenhoar efterses och rensas. 

Klockan 4. ~ölkas andra gången, under den mörkaste årstiden. 
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Klockan 5. Efter mjölkningen gifwes 3:dj e gången en balja Sörpa till alla Kor som mjölka, 2 
marker Hö till dem som nyss kalfwat och dem som räta, samt Halm till dem som 
stå i sin. 

Klockan 6. Så snart något Sörpkar blifwit tomt, tillblandas deruti genast ny Sörpa, hwarpå 
tappas eller öses watten och några nävar salt e ller saltlake. - Har man tillgång på 
varmt vatten, är så mycket bättre. 

Klockan 7. Nu gifwes häckarne fulla med Halm för alla till nattfoder. De Kor som wäntas att 
kalva observeras noga, sämre halm och boss lägges under dem; de efterses äfwen 
om natten, då kalfningen synes nära att tillstunda. · 

Anmärkn. Allt efter som dagarne blifwa längre mot våren, så eldsljus icke behöfwes, flyttas alla 
eftermiddags-göromål 1 ä 2 timmar sednare - Lyktor med lampa uti äro säkrare, samt kosta 
mindre än ljus. 

Uti taket öfwer <ler lyktan hänger, midt öfwer gödselgången , bör enjernplåt vara spikad. 

Enligt ofwanstående Foder-Ordning bestås dagligen följande: 
a) T ill Tjuren, och hwarje Ko som mjölkar, 9 marker hö, samt råg- och hwetehalm efter som 
de orka äta; hafvrehalm och ärthalm är för Kor mindre nyttig, emedan den torkar dem och 
minskar mjölkningen. Dessutom 3 baljor sörpa, tillblandad af spillhö, höfrö och spillhalm från 
fodergångarne, j ämte agnar och boss, samt drank, då sådant finnes. 

b) Till hwarje Ko, som står i sin, bestås äfwen 9 marker hö, tillräckligt halm, och blott en bal
j a sörpa hwarje dag, till 3 veckor före kalfningen; hwarefter 

c) till dem, som sedan blifwa mycket tunga, bestås under de 3:ne sista veckorne före kalfningen 
15 marker hö och omkring ett halvt pund halm, men ingen sörpa, hwarav de lätt kasta Kalf
wen. 

d) Till de Kor, som kalfwat, bestås de 3 a 4 första dagarne efter kalfningen 2:ne ämbare kokt 
mjöldrick dagligen; först helst av ett halvt pund kornmaltsgröpe med tillsats af ett halft qwar
ter salt och en jungfru finstött kummin i varj e ämbar, och sedan av ett halvt pund rågmjölsgrö
pe med tillsats av ett qwarter salt och 2jungfrur finstött kummin i varje ämbar mjöldrick. (En 
jungfru finstött gentianrot i sistnämnde mjöldricks-blandning befordrar än mer rrtjölkningen), 
samt så länge mj öldricken räcker (neml. 3 a 4 dagar) 10 a 11 marker hö och e tt halvt pund 
halm hwarje dag; men så snart den nu bestämda mjöldricken (6 a 8 ämbar) är förtärd, på som 
sagt 3 a 4 dagar, fodras dessa kor sedan lika med dem i l:sta punckten (a) eller som vanliga 
mj ölkkor. 

Då väderleken är mild och vacker, skall Tjuren och de Kor som böra taga Oxe, utsläppas på 
ladugården att taga frisk luft, röra och förlusta sig. - Men mjölkande Kor aktas noga ifrån att 
blifwa kalla, hwaraf de märkbart minska i rrtjölkningen. 

Bästa hushållning är, om ovanstående hö, halm, agnar och boss hemköres för veckan pre
cis hwarje lördag, efter kreaturens antal, hwarföre uppsyningsmannen bör vara ansvarig, äfwen
som att Ladugårds-pigorna på ofwannämnde sätt hushålla dermed varje dag, att detjemt räcker 
från Lördag till Lördag. 

Anmärkning. Höet kan dock årligen, efter tillgången, ökas eller minskas, blott samma ordning 
bibehålls vid utfodringen. Erfarenhe ten har visat, under loppet av flera år, att denna Foder
ordning, med noggranhet, efterlefwad, gifwit lika mycket mjölk utan användande af drank, 
som förut erhållits medan Bränneriet var i gång. 

(Andra Upplagan.) - Stockholm, tryckt hos Direct. Henrik And. Nordström, 1832. 

62 



Kommentar 
av Carin Israelsson 

Vem skrevs detta för och varför? 
Texten väcker frågan o m detta är en realis
tisk framställning av den dåtida boskapssköt
seln? För a tt kunna svara på frågan måste vi 
veta till vem man vänt sig med texten. Vem 
skrev man för och varför? Det finns flera de
taljer i foderordningen som antyder a tt an
visningarna vände sig till större ladugårdar. 
Foderordningen är inriktad på mjölkpro
duktion, ingen möda fick sparas för att man 
skulle få mycket mjölk och mjölk av god kva
litet. Detta tänkande var inte självklart i min
dre besättningar vid denna tid. Att arbetet 
förväntades utföras av "ladugårdspigoma" 
behöver inte ha inneburit några med våra 
ögon särskilt stora besättningar, men inte 
heller att förhållandena avsåg riktigt små 
besättningar med endast ett fåtal kor. 

Textförfattarens kommentar om att fo
derordningen gav samma mjölkproduktion 
som en foderordning med d rank, kan upp
fattas som ett led i ett försvar för utfodring 
utan drank. Drank var vid denna tid inte 
längre en självklarhe t: " ... givit lika mycket 
mjölk utan användande av drank, som förut 
erhållits medan Bränneriet var i gång." Ett 
sådant inslag an tyder att texten även haft ett 
moraliserande syfte. 

Det är svårt att veta hur 1830-talets bo
skapsskötsel såg ut i realiteten. Jag har läst 
foderordningar från senare delen av 1800-
talet, där arbe tsdisciplinen liknat de nna. 
Även de fodermedel som rekommenderas 
hör ti ll de för tiden gängse. Dock är de t tro
ligt att andelen hö ofta var mindre i prakti
ken. Även om anvisningarna är utformade 
efte r en situation med förhållandevis gott 
om hö, är författaren medveten om att den 
högiva som rekommenderas kunde behöva 
skäras ner. De foderslag som rekommende
ras var vanliga under fle ra århundraden. 
Enligt litte ratur från 1700-talets senare del 
och 1800-talets första hälft, utgjorde hö, 
halm och sörpa huvudparten av fodret i så-

väl välbärgade som enklare sammanhang.1 

Winterfoderordningen bör således inte ha varit 
orealistisk n är det gälle r fodre t, vare sig i 
större eller mindre besättningar. Däremot är 
det troligt att korna i enklare miljöer inte 
kunde tillåtas ta skötarnas odelade uppmärk
samhet från tidig morgon till sen kväll, utan 
att de fick finna sig i att bonddöttrar, torpar
hustrur och andra koskötare hade en mängd 
andra sysslor att skö ta. 

Strikt disciplin för kornas bästa 
Arbetsordningen visar förväntningar på en 
strikt disciplin, där arbe tspassen var exakt 
indelade och angivna med klockslag. Även 
rasterna angavs strikt efter klockan: en halv
timme för frukost och en timme för middag. 
Vi får i denna foderordning en bild av att 
ingen möda fick sparas för ko rnas bästa. 
Arbetsdagens längd med sina få raster med
förde troligen besvärligare förhållanden för 
människorna än för korna. 

I de dagliga rutinerna rekommenderades 
en ständig framförhållning. Vattenkar skul
le fyllas i förväg för att hinna bli lite varma
re, kylslås, så att korna inte fick för kallt vat
ten. Sörpa skulle stå och dra till följande 
dag. Kvastar och granrisviskor skulle tillver
kas i förväg och granris hackas till strö. Halm, 
agnar och boss skulle köras hem e n gång 
per vecka, varje lördag. I detta låg e tt tänkan
de av stark ordningsamhet med strikta ruti
ner för skötarna och en noggrann hushåll
ning där spill skulle återanvändas och foder
förbrukningen hållas under kontroll. 

Långa arbetsdagar - kort 
mj ölkningsin tervall 
Ladugårdsarbetet skulle skötas mellan klock
an fyra på mo rgonen och klockan å tta på 
kvällen, det vill säga närmare 16 timmar per 
dag. Under denna tid fanns endast två raster 
om totalt en och en halv timme. Trots den 
långa arbetsdagen var mjölkningsintervalle t 
re lativt kort: mjölkning klockan aju morgon 
och fyra eftermiddag ger nio respektive fem
ton timmars mjölkningsintervall. Detta är en 

63 



ko rtare tid mellan morgon- och eftermid
dagsmjölkning än vad som rekommenderas 
idag. Man skulle enligt e ttbladstrycke t inte 
börja mjölka förrän tre timmar efter arbetets 
start klockan fyra på morgonen , vilket tyde r 
på att man inte tycks ha varit särskilt ange
lägen om att förlänga mjö lkningsintervalle t. 

Mjölkningshygien och renhåll
ning 
Mj ölkningshygienen be to nas geno m anvis
ningar om handtvätt och om att mjölken 
skulle bäras in i ntjölkkammaren inom en 
viss tid - underförstått att mjölken inte skul
le vara bland djuren. Hand tvätt och mock
ning före varje mjölkning visar på strävan 
efter god hygien vid mj ölkningen (även om 
man idag avråde r från utgöd sling allde les 
före mj ölkning på grund av risken för ökad 
sporhalt i mjölken) . Andra tecken på renlig
he t är att fodergångar, foderhäckar och fä
hussval skulle fejas dagligen. Vidare uppma
nas till daglig rengöring av såväl kor som 
baljor, vattenhoar, fode rplatser, gångar och 
andra utrymmen. Rester från foderhäckar 
och liknande skulle tillvaratas genom att 
samlas i ag~lårar eller sörpas med vatten och 
salt för a tt u tfod ras nästa d ag. 

Ladugården 
I ettbladstrycke t från 1832 an tas a tt lad ugår
d en hade vattenhoar. Vanliga alte rnativ till 
d etta var a tt vatten ba rs in i hink till ko rna 
e lle r att d e vattnades utomhus. Vattnings
rutinerna i exemplets ladugård innebar så
ledes a tt djuren inte fick komma ut och röra 
på sig. Däremot rekommenderades frisk luft 
och mo tio n till tjuren samt till kor vars 
brunst skulle stimuleras. O ch en brunstig 
ko, d et var en ko som kunde "taga oxe". 

Begreppet fodergång, tyder på att förfat
taren föres tä llde sig att korna stod vända 
utåt frå n varandra mot väggen med en fo
dergång mellan (ytter )väggen och en strå
fode rhäck. Mellan fode rgången och korna 
föreställde sig textförfattaren även vatten
hoar medan sörpan u tfodrad es i lösa baljor 
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som bars ut till varje ko . Und er 1830-tale t 
förekom den na p lanlösning i vissa större 
ladugårdar. Korna i mindre ladugårdar stod 
däremot ofta med huvudena di rekt mot yt
terväggen och fick sitt foder inne i båset. 

Var utfodringsrekommenda
tionerna tillräckliga för kons 
behov? 

• I 

En viktig fråga är om det rekommenderade 
fodret täckte kornas behov. U tifrån anvis
ningarna om foderslag och vissa mängdupp
gifte r kommer j ag i den följande texten att 
göra uppskattningar om vilka näringsförhål
landen som rekommenderades i denna Win
terfoderordning från 1832, samt relatera dessa 
till dagens normer. Det är in te möjligt att 
göra några exakta beräkningar. Istället har 
givna uppgifter kombinerats med antagan
den och de siffror som räknats fram under 
arbe tets gång ha r i slutfasen omformats till 
en översikt som visar på tillräcklighet respek
tive över- och underskott. Bland de osäker
hete r som finns i ma terialet m ärks bland 
annat att en del mängd uppgifter saknas och 
vilket gör det svårt att översätta dåtidens fo
der till dagens fodermedelstabeller. Närings
värdet har beräknats för en ko med 350 kg 
levande vikt.2 

Gruppindelning efter utfodring 
I foderordningen delades korna i följande 
gruppe r: 
l\4jölkande kor ( dit även tjuren räknades när 

det gällde u tfodringen ) 
2. Sinkor 

"Kor som råta", d.v.s. kor som skulle kalva 
inom några veckor.3 Dessa kor skulle lik
som idag, fod ras bä ttre än sinkor men 
inte lika mycke t som mjölkande ko r. 

4. Nykalvade kor, de första 3-4 dagarna efter 
kalvning. 

Fod ret kan indelas i tor rt stråfoder och 
"soppfoder". Stråfodre t u tgjordes av hö och 
halm som fodrades torrt. Soppfod ret bestod 



i första hand av sörpa, som mycket riktigt 
kan liknas vid en soppa. Där kunde det mes
ta blandas ner. I Winterfoderordningens 
rekomme ndationer ingick spillhö, höfrö, 
spillhalm, agnar och boss. Mjöldrick kan lik
nas vid en välling där varmt vatten blandad 
med mjöl, ibland med tillsats av salt och här 
även med kryddor. Bruket att ge mjöldrick 
till nykalvade kor, beskrivs såväl i 1700-tals
li tteratur som i e tnologiska uppteckningar 
angående allmogens utfodring av kor under 
senare delen av 1800-ta let. Vid slutet av 
morgon- respektive kvällspasse t skulle alla 
kor fodras med rikligt med hö respektive 
halm. På så sätt fick de lång tid på sig att äta 
stråfodret, och j ag antar att även skötarna 
kunde glädjas åt att djuren då h ade att äta 
när man lämnade dem för middagsrast elle r 
för natten. 

Tabell 1 visar de uppgifter som texten i 
Winterfoderordning 1832 ger angående ut
fodring av olika grupper av kor. 

De rekommenderade foderslagen hö, 
halm, sörpa och mjöldrick, har för att möj
liggöra vidare uppskattningar reducerats till 
hö, halm och spannmål. Spillhöet och hö-

fröet i sörpan har räknats som hö, och spill
halm, agnar och boss som halm. Det torra 
materialet i sörpan har per ko uppskattats 
till ett halvt kilo hö och ett halvt kilo halm. 

Spannmålen i "mjöldrick" anges i Winter
foderordning 1832 endast som "pund". 
Pund skulle kunna tolkas antingen som skål
pund, 0,425 kg, eller lispund, 8,5 kg. Med 
dagens fodergivor som referens, skulle 8,5 
kg kunna vara mest rimligt. Men uppgifter i 
Nordiska museets e tnologiska upptecknings
material angående utfodring under slu tet av 
1800-talet, visar att mjöldrick snarare inne
höll någon näve spannmål per ko och dag, 
vilket enligt mina provvägningar innebär ca 
100 g. Därför antar jag att det är skålpund, 
425 g, som avses - vilket är relativt mycket 
j ämfört med mjöldrick gjort på en näve. 

Foderstaternas näringsinnehåll 
Av tabell 2 framgår bland annat att det dag
ligen rekommenderade fodret var ca åtta till 
nio kg torrsubstans per ko och dag, i stort 
sett enbart via grovfoder och stråfoder. Detta 
kan j ämföras med dagens dygnsfodergivor 

Tabell 1. Vinterfoderordningens struktur. Schematisk uppställning över utfodringstider, foderslag och djurgrup-
per enligt texten i ettbladstrycket "Winterfoderordning för kor" från 1832. 1 mark motsvarar 0,425 kg. 

Tid på Mjölkande Sinkar Kor före Nykalvade 

dagen kor kalvning kor 

4 4 marker hö 4 marker hö 4 marker hö 4 marker hö Vatten till alla 
5 Mj ö ldrick 

6 
7 
8 Sörpa Halm 2 marker hö Mjö ldrick 
9 

10 5 marker hö 5 marker hö 5 marker hö 5 marker hö Vatten till alla 
11 
12 
13 
14 Sörpa 

Sörpa 2 marker hö Mjö ldrick 
15 
16 
17 Sörpa 

Halm 2 marker hö 2 marker hö 
18 Sörpa• 

19 Halm Halm Halm Halm 
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Tabell 2. Uppskattade mängder av olika foderslag per ko och dag sedan sörpan räknats in i halm respektive hö. Kg 
torrsubstans. 

Mjölkande kor 

Halm (inkl. del av sörpa) 4,9 
Hö (inkl. del av sörpa) 4,4 
Spannmål som mjöldrick 

Summa torrsubstans per ko och dag 9,3 

där den totala ton-substansmängden kan lig
ga över 20 kg, varav 10-12 kg som grovfoder. 
Förutom produktionsskillnader ska vi även 
ha i åtanke att korna på 1830-talet var kan
ske hälften så stora som dagens. 

Tabell 3 visar det ungefärliga näringsinne
hållet i de mjölkande kornas foderstat enligt 
vinterfoderordningen: 

Fick korna vad de behövde? 
Var då utfodringsrekommendationerna till
räckliga för kornas behov? Tabell 4 visar 
dagens rekommendationer, korrigerade för 
en ko med 350 kilos levande vikt. Jag har 

Tabell 3. Näringsinnehåll i den utfodring som re
kommenderades till mjölkande kor i Win
terfoderordning, 1832. 

Mjölkande kor 

Ts, kg 9 
MJ 70 
MT 499 
PBV -397 
Smb. rp. 177 
Ca 33 
p 15 
Mg 12 
K 177 
Na 21 

Sinkor Kor före kalvning Nykalvade kor 

5,5 3,6 3,6 
3,6 5,3 3,9 

0,4 

9,1 8,9 7,9 

räknat efter dels 2 dels 4 kannor mjölk per 
ko och dag, vilket med dagens mått motsva
rar 5,2 respektive 10,2 li ter. 

Tabell 5 visar en översiktlig sammanställ
ning av de över- respektive underskott som 
Winterfoderordningens rekommendationer 
bör ha inneburit för olika kategorier av kor. 

Tabell 5 visar att energibehovet var rela
tivt väl tillgodosett men inte räckte för den 
högre mjölkavkastningsnivån. Proteintillför
seln var däremot mycket bristfällig. Även 
beträffande kalcium och fosfor fanns stora 
brister. Också magnesium, som inte tagits 
med i tabellen, förefaller ha funnits i otill
räcklig mängd. En underutfodring medför
de en förtida sänkning av dygnsavkastning
en, och sannolikt även hälso- och dräktig
hetsproblem. Det är vanskligt att överföra 
ett resonemang om konsekvenser av under
utfodring av dagens raser till de raser som 
hölls tidigare och som i många samman
hang beskrivits som mycket tåliga. 

Tabell 4. Rekommenderat näringsintag för kor enligt dagens normer. Korrigerat för kor med 350 kg levande vikt. 

Näringsintag, Dräktighets- Dräktighets- Mjölk- Mjölk-
underlulll, tillägg, tillägg, produktion, produktion, 
per 350 kgko 8:emdnaden 9:emdnaden 5,2 liter/dalf 10, 4 liter/ dag 

MJ oms. Energi 41 7 13 26 52 
MT 263 60 100 208 416 
Smb. rp. 255 30 54 312 624 
Ca 23,5 7 10,5 13,5 27,0 
p 16 5,5 8 9,4 18,7 
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Tabell 5. Översikt som visar över- respektive underskott i foderstaten till olika kategorier av kor, enligt Winter
foderordningen från år 1832. Markeringen 0, anger att det rekommenderade fodret täckte näringsbeho
vet med tio procents avvikelse uppåt och neråt. Markeringen+ anger att behovet täcktes till 110-140%, 
och++ anger att behovet täcktes till mer än 140%. Markeringen• anger att 60- 90% av behovet täcktes och 
markeringen•• anger att mindre än 60% av behovet täcktes. Tabellen inrymmer flera osäkerheter och ska 
tolkas med hänsyn till detta. 

Energi, MJ 
Protein, 
Smb. Rp. 
Ga -
p .. 

Mjölkande ko, 
5,2 liter/dag 

0 

Mjölkande ko, 
10,4 liter/dag 

0 

Tabell 6 . En jämförelse av variationerna av energitill
förseln till olika kategorier av kor i rekom
mendationerna från 1832 respektive idag. 
Relativa tal. 

Avkastning 1832 Idag 

Mjölkande kor, genomsnitt 100 100 
Mjölkande kor, hög 100 124 
Sinkor 96 31 
Kor före kalvn ing 99 40 
Nykalvade kor 88 40 

Källor: Win terfoderordning 1832, Fodertabeller 
1999 och Mjölkkor 1997. 

En jämförelse av energi
utfodringen 1832 och idag 
Reko mmendatio nerna från 1832 visar på 
mycket små skillnader i energitillförsel de 
olika kategorierna av kor. Enligt dagens ut
fodringsnormer kan foderstaternas energi
innehåll under året varieras med upp till en 
tredubbling e ller mera. Idag anpassas även 
utfodringen efter avkastning under laktatio
nen , medan Winterfoderordningen rekommen
derade en konstant fodergiva till alla mjölk
ande kor, oavsett avkastning. När det gäller 
dagens förhållanden har jag i den följande 
tabellen räknat med dels en genomsnittlig 
dygnsavkastning på 30 kg, dels en högre nivå 
på 40 kg. 

Det är tydligt att man i 1832 års rekom
mendatipn underskattade skillnaderna i de 
olika kategoriernas närings behov och / eller 
feluppskattade de olika fodermedlens nä
ringsinnehåll. 

Sinko Ko fore kalvning Nykalvadko 

++ + 0 

De uppskattningar av näringsvärden som 
gjorts här antyder att de då gängse foder
medlen inte förmådde täcka kornas behov, 
speciellt in te proteinbehovet. Winterfoderord
ningen från 1832 visar att detta inte bara gäll
de korna hos mindre bemedlade utan också 
i besättningar hos dem som hade resurser 
att följa råden från dåtidens sakkunskap. 

Käll- och litteraturförteckning 
Otryckta källor: 
Nordiska museet, Nm 
Nm 60 Boskapsskötse l 

Tryckta källor 
Winterfoderordningjör hor, 1832, Stockholm 

Litteratur 
Almqvist, Carl Jonas Love, 1839, Grimsta

hamns nybygge, (Folkskrifter. 3) (Blandade 
ämnen. 2), Upsala, 32 s. 

Bergsten, Christer, 1997, Mjölkkor, ny rev. 
uppi. Christer Bergs ten (foto), Stock
ho lm, 246 s. 

Eriksson, Sture, Sanne, Sven & Thomke, Sig
vard, 1972. Fodermedlen. Sammansättning, 
näringsvärde, användbarhet, Stockholm, 
251 s. 

FodertabeUer för idisslare 1999, 1999, Red. Rolf 
Spörndly (SLU. Institutionen för husdjur
ens utfodring och vård. Rapport 24 7), 
Uppsala, 95 s. 

Forbes, A.M., 1760, Till det allmännas tjänst 
om boshaps-shjötsel och utfodnng med hachelse. 
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Hagström, S.M., 1806; Lärobok uti ladugårds
skötseln, för ladugårdspigor. 

Lindeqvist,J., 1853, Lärobok i boskapsskötselfdr 
Degebergs landtbruksskola. 

Noter 
1 Se till exempel Forbes 1760 s. 17 ff.; Den Kloka och 
Förståndiga Ladugårdsgumman 1774 s. 9 samt föijan
de fyra upplagor, de n sista 1819; Hagström 1806 s. 10 
f.; och Carl J onas Love Almqvists beskrivningar i skrif
ten Grimstahamns nybygge från 1839. 
2 Lindeqvist 1853, anger 340 kg i ett utfodringsexem
pel. Det är möjligt a tt en del ko r under 1800-talets för-
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sta hälft vägde mindre, men jag har valt all räkna efter 
350 kg p.g.a. att Winterfoderordningen troligen i för
sta hand vände sig till större besättningar där djuren 
inte bör ha tillhört de allra minsta under denna tid. 
3 Nm 60, Nordiska museets etnologiska undersökning 
ov-i boskapsskötsel, eu 25 279. 
4 I vinterfoderordningens kommentar anges tre bal
kor sörpa per dag men i själva vinterfod erordningen 
anges att sörpa skulle ges vfd fyra tillfällen . 
5 För produktion av en liter mjölk erfordras: 5 MJ, 40 
g AAT, 2,6 g Ca och 1,8 g P. De två uppskattade dygns
avkastningarna 5,2 respektive 10,4 liter är omräkning
ar av vanliga mjölkmängder per ko och dag, räknat i 
kannor (ä 2,6 liter) och angivet i Nordiska museets et
nologiska uppteckningar, NM 60. 



MedlidsamhetemotDjuren 
.. 

...... OWP 8JVIUUCK. ...... ~ .. 
O lof Bjurbäck (1750-1829) föddes på Bjurbäcks bruk i Värmland i 
en bruksarbetarfamilj. Hans mor b lev t idigt änka och Bjurbäck växte 
upp utan sin far.' Han var, fömtom präst, också verksam som vetenskaps
man, författare och riksdagsman (1809-1815) och gav ut en stor 
mängd småskrifter av framför allt teologisk karaktär, men översatte 
också pjäser av bland andra Shakespeare. Både som präst och riksdags
man arbetade han för socia la reformer i syfte att förbäm-a de fattiga 
klassernas vi llkor. Hans egen uppväxt lade säkerligen grunden till en
gagemanget i dessa frågor. Bjurbäck avslutade sin kyrkliga karriär 
som biskop i Växjö stift. 2 

Medlidsamhet emot Djuren 

Af Doct. Olof Bjurbäck; Biskop m.m. 
Utdrag ur Dess Embets-Memorial till Carl
stads Stifts Presterskap , N:o 2 för år 1827. § 
24. Ska ra. C. M. Torin. 1829. 

Icke alldeles utan sökt, dock med otwungen 
anledning afK. Br. d. 24 Aug. 1813 (Se Pon
tin eller Emb. Me m. 1813, N:o 13. § 2.) samt 
af slutmeningen uti 4:de puncten i K. Circ. d. 
10 Juni 1812, Eccl. Sam!. p. 157, wågas slutli
gen e n uppmärksamheten sig på trugande be
traktelse, för hwilken farhågan, att blifva an
sedd för afwäga och till främmande ämne gå
ende, måste gifwa wika. För d em, som rätt
hjertade äro, har denna betraktelse, för att le
gitimera sig, ingen fullmakt genom positiv lag 
af nöden; åtminstone skall ingen, som efter
sinna t den djupa betydelse, som benämning
e n af H erdasysslan innebär, anse denna be
traktelse för obehörig, eller den anmaning
en, att wid föranledande tillfällen allwarligen 
förmana till ömhet och medlidsamhet för allt 
som andas, lefwer, rörer sig och lider, för de 
oskyldiga, stumma djuren; att föreställa, huru 
stridande det är emot Guds och naturens la
gar emot det menniskan anwisade stället i wa
relsernas ordning, att utan fog och nöd wål
la lidanden hos något lefwande wäsende. 

Om djurens ändamålsenliga behandling 
och bruk i deras friska tillstånd, har ock wår 

Titelbladet till bisk~ Olof Bjurbäcks 
"Medlidsamhet emot Djuren" från 
1829. 

christliga Öfwerhet nyligen erinrat; Kongl. 
Maj:ts Regi. d. 28 Maj 1824. Det är ju, höre 
härom hwar och en sitt inres wittnesbörd, det 
är ju ett Majestätsbrott, ett rån, ett mord på 
den af Skapare n inblåste ande n ijordklim
pen , att med hunger och swält, med hugg 
och slag, med swordomar och förbannelser 
plåga och qwälja de stumma som ej förmå att 
klaga sin nöd, sitt elände. De sucka dock och 
pusta ut sitt wemod till den Store Anden, som 
hjelper båd e menniskor och fänad; till ho
nom wända de sina ögon , som boskapen sitt 
foder gifwer och torpungdomen mat. 

H å rdhe t emot djuren gör sinnet hårdt 
emot menniskor; icke gifwer en källa af en 
och samma ådra både sött och beskt watten. 
Slagtare skola ej wäljas till Jury i England. Carl 
d en 9:de, ryslig i åminnelse, Frankrikes Kon
ung, han som Bartholmaei-natten med egen 
hand nedsköt sina undersåter, war wand och 
hade sitt tidsfördrif, och satte sitt nöje deri, 
att plåga och döda djur. Djuren, ehuru ej 
barn, äro dock en nödwändig betjening i wår 
himmelske faders många boningar, och i ota
liga afseenden wåre store wälgörare. På jor
den skulle förnuftiga warelser icke möjligen 
kunna tillwara, åtminstone aldrig komma till 
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sitt förnufts fulla nyttjande, till hwad man 
kallar odling, civilisation, samhällsordning, så 
framt icke wissa djur-slägte r woro till deras 
tjenst. 

Den Andan, som manar godt för oss synda
re, med outsäglig suckan, som underkastat all 
sin werk wanskligheten på en förhoppning, af 
denna samma Ande är werldens krets full , 
Apostl. G. 17: 23-29; Rom. 2: 14. 3: 29; och 
d enna Allmaktens, sig i underligt wälgöran
de, utgjutande kraft har hos de folkslag, om 
hwilka någon kännedom till oss kommen är, 
icke låtit sig wara utan wittnesbörd. Hinduer
nas lära i detta ämne, äfwensom de gamla 
Egyptiers, är bekant; och ett ordspråk är att 
Hinduerne älska högre en blomma, ett skrid
fä3, än Europeen en menniska. Museimän
nen underhålla Hospital för wanföre hästar, 
och utströ korn på sina tak åt foglarne. Coran 
lärer, att djuren skola wid den yttersta domen 
uppstå för a tt af menniskor, som handterat 
dem illa, utkräfwaJus talionis4 och sedan fal
la till intet. Mosis skrifter framställa de skönas
te drag af e n öm omvårdnad för djur. De r 
förbjudes den tigerrysliga plägsed, att af dju
ret, då det ännu lefwer i sitt blod, skära styck
en och uppäta, samt sedan låta det förblöda. 
Bruce5 berättar sig i Abyssinien hafwa sett 
denna furialiska scen. Hos Moses talas om ett 
förbund emellan Den Ewige och menniskan 
och all lefwande djur i hwart och ett kött, 5 
Mos. 22 Cap. 1, 3, 4, 6, 7, 10 v. 25 Cap. 4 v., 
och hos ProphetenJ ona dessa sista ord: der
till ock mycken djur, skulle jag ickejämra mig 
- - dertill ock mycken djur. Så framstrålar en 
ny himmel öppen och underfull. Masken 
som wi trampe, i wärde Solen öfwergår. Se 
och be undra konstnärens snille i detta prakt
fulla tempel; men se det nästan osynliga In
sectet, som krälar der på pelarn, fall ner och 
tillbed den makt, som med icke mindre wis
het skapat Insectet än den danat Konstnärens 
hje rna, satt förståndet i det fördolda. 

I Nya Testamentet förekomma mindre 
antal af dylika omedelbart till ömhet för dju
ren gifna uppmaningar, och detta synes wara 
af den orsak, att hela Evangelii lära innefattar 
e n hel skapelse af rätt och rättrardighet, kär
lek, förbarmande i frid och fröjd, i sanning-
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ens Ande, hugswalelsens Gud , och all bann
hertighets Fader. 

Ehuru man än will förklara Rom. 8:19-22, 
utwisar detta Skriftens rum likwäl, att allt lif, 
det må wara klädt med ludet skinn, fjäder, 
fjäll e ller skal m.m., som åstundar, suckar, 
ängslas, lider, är menniskans (associerade) 
sällskapare i känslans werld i mer elle r min
dre grad. Den nyaste öfwersättningen hos oss, 
har menniskoslägtet i stället för kreaturen i 
den gamla. Men utom det att Grekiska ordet 
ktisis i Rom. 1 :20. onekligen betyder den ska
pade werlden, så will menniskoslägtet icke 
gema passa sig till sammanhanget uti Rom. 8. 
Då det heter: prädiker Evangelium allom kre
aturom, kan d etta sista ord öfwersättas med 
allt folk eller med he la menniskoslägtet; der
e mot är intet att säga; dock månne ej detta 
ord (ktisis) icke bör anses som en wink, en 
anwisning, att leda till den åsigt, d en fram
ställning hos det folk, som lärer att hålla allt 
det J esus befallt, skall äfwen de gagnande dju
rens lidanden blifwa mindre, deras lott dräg
ligare, deras be handling mildare? Så menar 
Luther. H os J esu efterföljare skulle inga Djur
hetsningar, inga Gladiator-lekar, inga Tjur
och Tuppfäktningar, inga Gåsdansar, tjena till 
förlustelser, inga berusade halfwildar på gator 
och torg, på wägar och stigar, fylla luften med 
öfwerdådigt, fiendtligt skriande swordomar 
och förbannelser plåga och illa handtera sina 
hästar, låta dem hungra och törsta, dem dom 
äro desse uslingars dyrbara, nödwändiga 
egendom. Cicero, ehuru Hedning, har denna 
anmärkning: huru gräseligt wore ej en men
niskas tillstånd, hwilken med bibehållande af 
sitt förnuft och hjerta, woro förskapad till ett 
willdjurs skepnad och utseende? Men wida 
gräsligare är, att framstående i menniskobild
ning bära i sitt bröst ett \villdjurs hjerta. 

Hos ett werkligen Christligt folk, sådant 
som sällan funnits på jorden, skulle hela den 
omgifwande nature n , genom menniskans 
om tanka, arbete och nöjen, blifwa än härliga
re, jorden bättre odlas och fröjdas, fälten 
wara mera fruktbärande, h us och hemfrid 
tryggare, tistlar och ogräs icke wäxa på åkrar
ne, brödet icke i widrigt förhållande dyrare 
än bränwinet, hemdjuren wara starkare, fro-



digare, mera gagnande, och på sitt sätt glada
re i sin tillwarelse; ty Evangelii frukter äro icke 
annat än dygder, ärlighet, hederskänsla, a r
betsnit, trohet hos hwar och en i sin kallelses 
wärf, godhet och förbarmande. Gud i sitt 
Ord och Samwetet, hwilka bära wittne med 
hwarandra inbördes, utwisar den wäg, som 
den helige heta skall, så att de fåwi [ t] ske icke 
rädas der wilse fara. Ett wilsefarande Samwete 
är ett oting. Hwar man måste ju weta, huru 
han menar med allt sitt görande och låtande. 

En af Gud ledsagad skall icke en gång, på 
den gröfsta missdådare låta falla den minsta 
gnista af smärtans eld, som Rättwisan, d. ä. [ d. 
ä. = det är] ersättning för den eller de genom 
missdådarn lidande, samt andras fredande, 
icke owilkorligen påkallar, än mindre på oskä
liga djur, hwilka ingen Domare, ingen Hug
swalare inom sig bära. 

En Landtman lät alltid wid de årliga hög
tiderna, och eljest så ofta han med sina wän
ner gjorde sig glad under en tarfl ig måltid, 
undfägna äfwen sina h emdjur med bättre 
dryck och föda; ty, sade han, dessa mina stum
ma wänner hjelpa mig så troget, de göra ald
rig orätt, lida med tålamod, och hafwa i lifwet 
ingen annan glädj e än att äta och dricka. 

Wåre Lärare, åtminstone i Elementar
böcker och utgifne predikningar, hafwa så 
litet och så sällan talt om pligter emot djuren, 
förmodligen i grund af den förmaning: görer 
trädet godt så warder frukten god; men för 
att göra trädet godt, måste man grafwa om
kring det och göda det, anwända actus Pae
dag., d. ä. discipline, lära, förmana, warna. 
Annars swarar Åhöraren, som Kamereraren 
s.varade Philippus: huru skulle jag förstå (tän
ka deråt) utan att någon wisat mig de t. Den 
andedägelige Fenelon6 bewisade, i frågan om 
pligter emot djuren, sin Tro med sin gerning; 
den ljufsinnade Spener7 har en Predikan öf
wer detta ämne och wår Pete rson8 omrörer 
det samma här och der i sina strödda Predik
ningar. 

En Ledamot af Franska Convente t, detta 
månghöfdade widunder af grymhet, föreslog 
en lag emot husdjurens misshandlande. År 
1803 u tsatte National-Institutet i Paris detta 
ämne ti ll en prisfråga; deraf spordes ingen 

påföljd. Om Fredrik den Store i Preussen 
berättas, huru han, seende flera hästar, utan 
foder, bundne wid kärror utanför en krog 
under regn, storm och kulet wäder, lät utkalla 
deras ägare och fastbinda dem, hwar wid sin 
respectiva kärra, der de måste stå lika lång tid, 
som deras hästar stått der. Detsamma berättas 
ock om en Calif. 

I England har warit en lag eller en urmin
nes häfd, som nu nyligen, d. 22 Juni 1822, 
blifwit faststäld genom en allmän författning 
uti sammandrag af följande innehåll: l :o Till 
att förekomma ett, utan nödwändighet, hårdt, 
grymt och omenskligt behandlande af alla 
slags hemdjur, så skall den dermed beträdes, 
angifwas hos närmast boende Fredsdomare, 
eller till någon annan myndighet instämmas, 
parter och \vittnen höras, och , i fall miss
handlandet blifwer styrkt eller widgånget, 
skall den tilltalade böta högst 5 P:d St. (50 
R:dr B:co), minst 10 sh. (5 R:dr B:co, allt som 
Coursen är). - 2:o Brottet kan ej åtalas efter 
den 10:de dagen, sedan det blifwit föröfwadt. 
- 3:o Arrest ålägges den ej orkar böta. - 4:o 
Domen är utan appel, wad e lle r beswär, och 
werkställes genast. - 5:o Formulair för Utsla
get. - 6:o Brister Käranden i bewis, utgifwer 
han till Swaranden icke öfwer 20 sh. (10 R:dr 
B:co) . - 7:o Målet skall afgöras inom 6 Calen
der-månader efter instärnningen. 

Denna Lag tillskrifwes till stor del den wäl
trefnad, frodighet och styrka, som merändels 
finnes hos hemdjuren i England. 

Om någon af dem, som detta läsa, förmår 
werka det måttet af oförtjent lidande blifwer, 
ehuru i ringaste mån, mindre på j orden, skall 
densamme finna sig nog belönad för sin 
möda, sin ledsnad under denna tröttsamma 
läsning 

Kommentar 
av Niklas Cserhalmi 

Den första djurskyddsskrift som kom ut i 
Sverige var skriven av den danske teologen 
och professorn i filosofi Laurids Smith. Bo
ken hette Försök till en systematisk ajhandling 
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om mennishans plikter emot djuren och gavs u t 
1799. I texten lade Laurids stor vikt vid att 
föra fram tanken på att både människor och 
djur var skapade av Gud i syfte a tt de skulle 
"undfå lycksalighet". Smith förklarade inte 
vad lycksaligheten bestod i, men han var tyd
lig med att marke ra att det var e tt brott mot 
Gud då vi männ iskor onödigtvis förstörd e 
djurens lycka. Vi förbrö t oss då mot djurens 
rättigheter som bottnade i den gåva de mot
tagit av Gud: 

"Grunden till denna rätt nedlades i deras natur, i 
deras förmåga att emottaga lycksalighet. " 

När vi förbryter oss mot djurens rättighe
ter kan det liknas vid att framg-ångsrikt lura 
en människa, skriver Smith. Aven om ho n 
inte förstår att hon blivit felbehandlad har vi 
ändå förbrutit oss mot hennes rättighe ter 
och det är samma sak med djuren. Men han 
påpe kade också att även människan ägde 
rättigheter och att det va r vår p likt att dra 
omsorg om oss själva. Därför d rog han slut
satsen att vi kunde döda djur men "inte god
tyckligt eller utan förnuftig avsikt".9 Samma 
argument kunde användas för att rättfärdiga 
att även vilda djur förgjordes. Exempelvis, 
menade Smith, gjorde människo rna i Afrika 
rätt i att gräva fram krokodilägg ur sanden 
och förstöra dessa. De var dessutom så många 
att man inte riskerade att utrota krokodil
erna. Men Laurids var noga med att poäng
tera att vi inte har rätt att döda för nöjes 
skull elle r för tidsfördriv. Vi fick heller inte 
döda djur som in te var skadliga e ller om 
deras död inte medförde nytta för oss elle r 
vårt samfund. 

Efter Laurids Smiths ve rk 1799 blev nästa 
svenska djurskyddsbok B.F. Rönnes Försök till 
en hart vägkdning för barn att känna djurens 
natur och bestämmelse, deras rättigheter och män
niskans plikter emot dem. Rönnes var tydligt 
inspirerad av Laurids Smith och förde fram 
ett liknande resonemang men som riktades 
till barn och ungdomar. Även han menade 
att människan har plikter mot djuren och att 
vi därför inte kan behandla dem hur som 
helst. Vi fick inte skada djur i onödan, exem
pelvis skära svansen av hundar för att det var 
tidens mode. När man ringade grisar däre-
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mot, sa Rönnes att nyttan av detta var så pass 
stor för människan a tt ringn ingen var moti
verad och rättfärdig. Människor som slog 
sina dj ur fördöms mycket starkt eftersom 
detta sker utan någon nyttoprincip: 

"Det myclma slåendet eller pryglandet visar blott 
männisltans oförstånd eller lust till tyranni. "10 

Rönnes text är lik Smiths men han var nå-
got mer j ordnära och skild rade med fle ra 
exempel från lan tbruket hur djur for illa. I 
Rönnes text får vi ett intressant belägg på att 
det kunde råda stor brist på sommarbete för 
lantbrukets djur. I ett stycke beskriver han hur 
skamligt de t är när bönder håller flockar av 
får, svin och kreatur på svarta och kala jorden 
"där vart strå avätes tusendes gånger på en 
sommar". När det talas om att djuren betar på 
den svarta och kala jorden får vi en känsla av 
att Rönnes har sett hur djur går på bete på 
trädan och där har ätit av all växtlighet ända 
ner i jorden. Kanske var det från någon full
åkersbygd, där utmarksbetet kunde vara en 
bristvara, som Rönnes hämtat sitt exempel. 

1829 kom den tredje djurskyddsboken 
Medlidande emot djuren ut. De t var en tryckt 
predikan som var författad av teologen, riks
dagsledamoten och biskopen O lofBjurbäck 
(1750- 1829). Den hade tidigare varit införd 
i e tt Ämbetsmemorial riktat till prästerska
pet i Karlstads stift som tryckts 1827.11 

Målgrupp och syfte 
Bjurbäcks text är från början skriven och 
direkt riktad till ve rksamma präster i Karl
stads stift. De n domineras tyd ligt av Bjur
bäcks vilja att få dessa präster att se på djur 
och djurplågeri med nya ögon. Vi kan inte 
uttala oss o m vilken djursyn de som texten 
vänder sig till faktiskt hade. Men vi kan se att 
Bjurbäcks mål med texten är att påverka, 
upplysa och uppfostra. Vi kan därutöver ha 
en hypotes om att han upplever sig ha svårt 
att nå fram till sina kollegor och därför skri
ver en mycket tyd ligt propagandistisk text 
där han tar till alla medel för att få dem a tt 
se på vanvården med nya ögon . Återigen 
måste det sägas att vi inte vet om detta var 



nödvändigt. Det kan vara så att Bjurbäck slår 
in ö ppna dörrar med sina resonemang; präs
terna på landsbygden kanske redan upplev
de djurplågerie t som stötande och svårt. 

I Bjurbäcks målgrupp var de flesta lands
or tspräster som i många fall drev egna lant
bruk och därför hade god kännedom om 
lantbrukets djur och hur de behandlades. 
Kanske är det därför som Bjurbäck tar så få 
exempel ur den vardagsnära världen. Vi kän
ne r igen den svenska landsbygden i texten 
som talar om hur missförhållanden mot djur 
kan se ut: 

" . .. det är jtL ett majestätsbrott, ett rån, ett mord på 
den af Skaparen inblåste anden i jordlllimf1en, att 
med hunger och swält, med hugg och slag, med swor
domar och förbannelser j,lllga och qruälja de stum
ma som ej förmå alt klaga sin nöd, sitt elände. " 

Bjurbäck välje r att i detta textstycke foku-
sera på två former av djurplågeri: vanvård i 
form av dålig utfodring och svält samt direkt 
våld mo t djuren (att man svor och förbanna
de sina djur lämnar vi hä r åt sidan). Att han 
väljer att lyfta fram våld och svält antyder att 
de t är dessa två former av djurplågeri som 
han oftast mötte. Att Bjurbäck fått se hur 
människor slog sina djur är tydligt. Det sked
de, får vi förmoda, i offentligheten på lands
vägar och i byar och städer. I domstolsmate
rialet från tiden mellan 1860 och 186512 var 
detta den vanligaste forme n av våld mot 
djur. Bö nder, drängar, åkare och andra pis
kade och slog sina hästar och oxar på lands
vägen då de skötte sina transpo rter. Inför 
domstolen uppger de åtalade vanligen att de 
var missnöjda med a tt dragarna inte orkade 
sina lass eller inte drog ti ll räckligt fort. Även 
alkoholrelaterade fall av djurmisshandel var 
vanliga. Det är säkerligen dessa former av 
våld som han refererar ti ll då han använder 
formule ringen "hugg och slag". Men vad var · 
det för sorts svält han menade? En tanke kan 
vara att de t var svältfödningen som han 
reagerade på. Men den skedde inte alls lika 
offentligt som vålde t mot hästar och oxar. 
De svältfödda djuren stod dolda för blickar 
inne i ladugårdarna. När de släpptes u t ur 
ladugårdarna på våren var de förvisso mag
ra och e ländiga men enligt försök med så 

kallad kompensatorisk tillväxt så lade de 
på hulle t rä tt snart om sommarbetet var 
gott. 

Det kan lika gärna ha varit magra hästar 
som på grund av då ligt hull inte orkade med 
sina lass som Bjurbäck sett och reagerat på. 
I domstolsfalle n frå n 1860-65 var detta, i 
Malmö hus-Jö nköpings och Öste rgötlands 
län, den näst vanligaste formen av djurplåge
ri. Svältfödning b lev man förvisso åtalad för, 
me n dessa fall ä r inte på långt när lika van
liga som de där människor åtalats fö r att ut
nyttja utmagrade hästar. 

Om vi går tillbaka till citatet så ä r det även 
spännande att fundera över varför Bjurbäck 
är så oerhört skarp i sina anklagelser mot 
djurplågerie t. Han j ämställer det, enligt den 
tidens sätt att se, med de absolut värsta, mest 
fördömda brott som var möjliga att genom
föra nämligen majestätsbrott, egendoms
brott och mord. Vi skulle kunna ha en hypo
tes om varför han är så sträng i sina fördöm
elser. Det kan vara så att han vill få upp sina 
kollego rs ögon inför brott som de alltför 
ofta bevittnar utan a tt reagera, och att Bjur
bäck måste ta till sina starkaste brösttoner 
för att skaka om sin målgrupp. Om vi ser på 
inledninge n till hans text är det möjligt att 
tolka även den som ett belägg för att han ä r 
rädd att hans ämne ska uppfattas som udda 
och kontroversiellt. Bjurbäck är tydligt brydd 
över detta, han ursäktar sig e tt fle rtal gång
er för de t han tänker skriva och hämtar stöd 
från den högsta världsliga makten i form av 
Kungl. brev den 24/8 1813, Kungl. Cirkulär 10/ 
6 1812 och Kungl. Majt. Regleringsbreu 28/5 
182413

• Han vädjar också till prästernas yr
kesheder, som han benämner herdasysslan , 
och till deras medlidande med hopp om att 
de ska ta till sig hans budskap. Han nöjer sig 
inte med att stödja sig på den världsliga 
makten utan arbe tar konsekvent med bibel
texte r som han refere ra r till. Av dessa är det 
enbart de i Femte Mosebok som direkt hand
lar o m djur och hur man bör behandla an
dras djur. Såsom i de medeltida landskaps
lagarna är detta regler för egendo msskydd, 
inte ett djurskydd. Den enda gången som 
djurets behov sätts i cen trum i bibelcitaten 
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är i fallet med oxen som tröskar vars mun 
inte ska bindas till.14 

Men Bjurbäck tar inte bara stöd i sin egen 
re ligio n utan hänvisar också till hinduism 
och islam där han hämtar goda exempel på 
människors beteende gentemot djuren. Lika
så stöder han sig på filosoferna, framför allt 
Immanuel Kant då han säger att en männis
ka som är hård mot djur också kommer att 
behandla andra människor illa. Sedan Kants 
dagar är detta en klassisk argumentation för 
djurskydd. Bjurbäck utvecklar ämnet med 
en retorisk fråga "Hur kan en och samma käl
la ge både sött och beskt vatten?" 

Då Smiths, Rönnes och Bjurbäcks skrifter 
gavs ut var djurskyddsli tteratur en ovanlig 
företeelse i Sverige. Men under mitten av 
1800-tale t kom antalet titlar att sakta men 
säkert stiga och en genre etablerades i äm
net (se tabellen). 100 år efter att Laurids 
Smiths bok givits ut i Sverige publicerades 
skriften Gödning, transport och slakt af djur. 
Även denna har KSlA valt att ge ut i nytryck. 
Genom detta kan vi se hur sättet att skriva 
om djur och djurskydd har förändrats sedan 
Bjurbäcks dagar från 1829. 

Djurskyddslitteratur 

i~I ~ ■ ----•~I I___.I I 
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 

År i tiotal för publicering 

Från I 800-talets mitt blir böcker med djurskyddstema 
allt vanligare i Sverige. Diagrammet ovan redovisar de 
titlar som finns under rubriken Djurskydd på Kungl. 
biblioteket (KB) . 

Käll- och litteraturförteckning 

Litteratur 
Bjurbäck Olof, 1829, Medlidande emot djuren, 

Skara [7] s. 
Helander, PJ., 1925, "Bjurbäck, Olof', i Nor

disk familjebok, Stockholm, vol. 3 sid. 403. 
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Hippe\, Oscar, 1924, "Bjurbäck, Olof', i 
Svenskt biografiskt lexikon, Bd 4, s. 518- 526. 

R0nne, Bone Falch [Rönnes, B.F.], 1812, 
Försök till en korrt wägledning för barn att 
känna djurens natur och bestämmelse, deras 
rättigheter och människans pligter emot dem, 
Cristianstad, 64 s. 

Smith , Laurids, 1799, Försök till en systematisk 
ajhandling om mennishans pligter emot dju
ren, Stockholm, 110 s. 

Noter 
1 Hippel 1924. 
2 Helander 1925. 
' Skridfä = amfibie, groddjur enligt Dalin: Ordbok 
öfver svenska språket Stockholm 1964. 
4 Jus Talionis, egentligen "vedergällningsrätt" kan i 
detta sammanhang snarare tolkas som vedergällning. 
5 J ames Bruce (1730-94) . På svenska är utgivet "Jacob 
Bruces resa genom Abyszinien. I sammandrag med 
anmärkningar af Samuel Ödmann." 1-2. Stockholm 
1795. Bruce var skotsk upptäcktsresande och såväl 
konsul som läkare som arkeolog: Han gjorde ett flertal 
afrikanska resor och tillskrivs upptäckandet av den Blå 
Nilens källa (Svensk Uppslagsbok 2:a upplagan Sp. 
52). 
6 Fenelon Francois de Salignac de La Mothe (1651-
1715). Fransk teolog, författare och hovman. Verkade 
bland annat som ,·eformator åt Ludvig den XIV:s son
son som dock aldrig kom att bestiga tronen (Svensk 
uppslagsbok, 2:a uppi. vol. 9, sp. 360 f.). 
7 PhilippJacob Spener (1635-1705). Tysk teolog som 
betonade de n personliga upplevelsen av religionen i 
motsats till den formaliserade och stelnade vanereligi
ositeten. Brukar kallas p ietismens fader (Svensk upp
slagsbok, 2:a uppi. vol. 26, sp. 1249) . 
8 Abraham Pettersson (1724-1863) . Svensk teolog och 
hovpredikant som påverkades av pietismen (Svensk 
uppslagsbok, 2:a uppi. vol. 22, sp. 957). Har bl.a. ut
givit predikosamlingen Människans företräde och wär
de framför alla de andra kreaturen på jorden. 
• Smith 1799, s 9. 
10 R0nne 1812, s. 44. 
11 Nr 2 för år 1827, § 24. 
12 I Malmöhus län,J önköping och Östergötland. 
13 J ag har gjort eftersökn ingar men tyvärr inte funnit 
det kungliga brevet eller cirkuläret. Regleringsbrevet 
från 1824 består av veterinärföreskrifte r angående verk
samhetsorganisation såsom betalningar, resor, ansvars
fördeln ing med mera. 
" Femte Mosebok 25:4. 



Gödning, transport och slakt af cljur 

Gustaf Wilhelm Sjöstedt (1824-94) var veterinär 
och professor vid Kungliga Veterinärsinstitutet i 
Stockholm. Han var knuten till Svenska Allmänna 
Djurskyddsföreningen (SADF) och arbetade en tid 
som redaktör för föreningens tidskrift Djurvän
nen. I den nedanstående texten är stycken som i 
originalversionen behandlade fiskar och skaldjur 
inte medtagna. De ställen från vilka dessa texter 
har lyfts ut har markerats med/ ... /. 

Anvisningar angående Gödning, 
transport och slakt af djur. 
Meddelande af Svenska 
allmänna kvinnoföreningens 
till djurens skydd. 
Öfversedda af G. W. SJÖSTEDT, Professor. 
Sjette förbättrade upplagan. 
Stockholm 1893 

Djuren, hvilka de kortsynta bland män
niskorna ofta betrakta med en viss ringakt
ning, måste vid ett närmare begrundande 
erkännas vara för människan af utomor
dentligt värde, ty det är omöjligt att inse, 
huru hon utan dem skulle kunna häfda sin 
tillvaro på jorden. I detta hänseende äro 
både de tama och de vilda djuren på ett el
ler annat sätt till hennes nytta. De förra i 
synnerhet bereda henne på mångfaldigt vis 
gagn och tillfredsställe lse; de dela hennes 
arbete, lindra hennes mödor, och sedan de 
sålunda under hela sin lifstid varit henne till 
gagn, lämna de i mer än en form sin kropp 
till hennes näring m. m., hvilket senare äfven 
är förhållandet med flera bland de vilda dju
ren. Tager man detta, som ingen borde kun
na förbise, i betraktande, uppstår hos hva r 
och en rättänkande frågan, om vid vårt för-

hållande till djuren vi endast hafva rättig
heter. Denna fråga kan icke besvaras annor
lunda, än att vi härvid, liksom vid alla de fall 
der rättigheter finnas, äfven måsta hafva 
skyldigheter, och dessa, det säger oss vårt eget 
samvete, måste bestå däri, att vi mot djuren 
ådagalägga välvilja och barmhärtighet; det
ta är endast en skyldig erkänsla för all den 
nytta vi draga af dem. 

Men huru ofta äger icke motsatsen rum! 
Det hör ingalunda till sällsyntheterna, att 
djur, som äro af människan beroende, erhål
la endast en knapp föda eller en otjänlig så
dan; ofta nog måste de både svälta och törs
ta; hugg och slag blifva ej sällan lönen för 
deras arbete i hennes tjänst, och till sist hän
der det, att hon vid slakten bereder dem en 
onödigt långsam och kvalfull död. 

Iakttagandet af välvilja mot djuren under 
den tid de lefvande tjäna oss samt af mildhet 
vid deras nedslaktande åligger oss icke blott 
som en plikt; det innebär tillika en afgjord 
fördel för oss själfva. Att icke gifva kreaturen 
sund och tillräcklig föda är ett djurplågeri, 
som borde genom lag beläggas med straff. 
Ett djur, som väl vårdas, gagnar ock sin äga
re mer än ett djur, som vanvårdas. En slakt, 
vid hvilken djuren onödigtvis plågas e ller 
som upptager längre tid än oundgängligen 
nödigt är, medför en verklig minskning i 
köttets näringsvärde och hållbarhet. Det 
gäller således här, såsom i många andra fall, 
att det lönar sig att handla rätt. 

Man använder ofta mycken både tid och 
möda på studerandet af kokböcker för att ur 
dem hämta insikt att bereda sin föda så, att 
den varder icke allenast välsmakande utan 
äfven hälsosam. Men man förbiser d ärvid 
mycket ofta en långt viktigare sak, i det man 
dels förgäte1~ att sund, af djurämnen beredd 
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spis omöjligen kan e rhållas, med mindre 
man har tillgång till friska och goda djur, 
och dels ej betänker, att djuren icke kunna 
vara friska, o m de icke blifvit rätt behandla
de så väl före som u nder slakten. 

Enär, såsom antyd ts, äfven behandlingen 
före slakten är af verklig vikt, må vi här, för 
a tt gå i o rdning med frågorna, till en bö rjan 
yttra några ord i största allmänhet rörande 

Slaktdjurens gödning 
I detta ämne finnas redan långt fö re de tta 
talrika och vidlyftiga böcker utgifna. Hvilket 
slag af fode r, som vid gödning är det ända
målsenligaste, på hvilka tider och i huru stor 
mängd det bör gifvas, för att bästa möjliga 
resultat ska ll e rnås; de tta och anna t dithör
ande måste vi dock öfverlå ta åt vetenskapen 
och de praktiska egendoms- och kreaturs
ägarne att afgöra. Vi hvarken kunna eller vil
ja upptaga de frågorna till afgörande. En 
sak, hvilken under striden om de olika ut
fodringsteorie rna uppmärksammats min
dre, än som tillbö rligt är, må likväl här påpe
kas och de t ä r en grundsats, som aldrig bor
de få förbises, den nämligen , att e tt slakt
djur, huru de t än må varda utfodradt, ovill
korligen bö r behandlas så, a tt det vid slaktti
den befinner sig i fullkomligt friskt tillstånd. 

För att erhålla visshet o m, att så verkligen 
ä r fö rhållandet, bö ra djuren , såväl före som 
efte r slakten , underkastas en noggrann be
siktning af sakkunnig pe rson . De tta äger 
rum uti fle ra europeiska länder, åtminstone 
i d e större städe rna därstädes; och då de t 
lärer vara ifrågasatt att i Stockholms omedel
bara närhe t uppföra e tt slakthus, är det an
tagligt, att, ifall förslaget härom bifalles, en 
dylik kontroll äfven där kommer a tt införas. 

Genom förtärande af kött efter dju1~ hvil
ka vid nedslaktande t icke varit friska, kan 
människan ådraga sig sj älf sjukdo m. Vissa 
sjukdomar såsom tuberkulos m. fl. , äro näm
ligen af de n beskaffenhet, a tt det kan vara 
med allvarlig fara förenad t icke a llenast a tt 
förtära kött efter af dem angripna djur, utan 
äfven att handskas med beståndsdelar af så
dana djur, såsom hudar m.m. Hos djuren 
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kunna naturligen sjukdomar uppstå af fle r
faldiga orsaker, men oftast är grundorsaken 
den , a tt djuren blifvit o na turligt gödda. Ju 
mer e tt djurs lefnadssätt afvike r från det ur
sprungliga och naturliga, dess mer mottag
ligt blir det för inverkan af hvarjehanda sjuk
domsfrön, särskildt för tuberkulosen. Utfod
ringen är naturligen härvid af en högst 
väsen tlig betydelse. De t är en allmän vill
fare lse att antaga, de t köttet ä r bä ttre, j u 
fetare de t är. En mycke t långt drifven göd
ning medför vanligen sjukdom hos djuret 
och har ofta den följden , att kötte t blir svår
smält. Allt för fett kött är sålunda för män
niskans nä ring icke ö nskvärd t, och äfven 
från denna synpunkt måste vi uppträda 
emo t den för mycket starka gödningen och 
emot de medel, som användas för att åstad
komma denna, nämligen för stark och myck
et fetthaltig föda, trånga och kvafva vistelse
orter, ständigt stillastående, hvilket allt utgör 
e tt dj u rplågeri , som dessuto m icke ens för 
människan medför nytta utan blott skada. Vi 
måste sålunda här inlägga en allvarlig var
ning och bestämd p rotest emot allt, hvad 
man kan hänföra under namn af tvångsgöd
ning. 

Vid djurs u tfodring , äfven då det gäller 
gödning, bö r man ko rt sagdt fasthålla vid 
dessa två regle r: 

1. Djuret bör ständigt hafva tillgång på f riskt 
vallen, frisk luft och daglig lindrig rörelse, ty 
dem förutan är det omöjligt a tt bibehålla 
djurets välbefinnande. 

2. Fodret bör icke gifvas i större mängd , än 
man finne r, att djure t vill upptaga och 
kan tillgodogöra sig. 

Icke allenast deltagandet för djuren men 
äfven intresset för eget välbefinn ande bör 
mana oss att åt dessa förhållanden ägna stör
re uppmärksamhet än vanligen sker, och det
ta gäller icke allenast för dem, som uppföda, 
göda e ller sköta djuren . Det ä r saker, som 
både böra och kunna tagas i be traktande 
äfven af de m, hvilka endast fö r sitt hushålls 
behof e lle r till afsalu göra uppköp af slakta
de kreatur. Ville en hvar, som behjärtar, hvad 
hä r blifvit sagdt, afs tå från att för sin del 



köpa och för sitt bord anrätta kött af öfver
drifvet gödda djur, skulle därmed mycket 
vara vunnet, och så småningom skulle på det 
sättet den osunda och förskämda smak, som 
inbillar sig, att öfverdrifven gödning gör 
köttet till en större läckerhet, kunna utträng
as af en bättre och riktigare. Det naturliga är 
härvidlag, såsom alltid, de t sundaste. 

I fråga om 

transport af lefvande djur 
kunde i oräknelig mängd exempel framdra
gas på ett förfaringssätt, som måste hänföras 
till djurplågeri af svårare art. Huru transpor
teras i allmänhe t fjäderfä? J o, man bär de 
smärre, kycklingar och höns, ofta långa vägar 
i fötterna eller i vingarna, hvilka därvid lätt 
vridas ur led under djurens fåfänga bemö
danden att lösgöra sig ur den plågosamma 
ställning, hvari de befinna sig. Föga bättre är 
ett annat transportsätt, som alldeles icke är 
ovanligt, det n ämligen att för transporten 
in tvinga dylika djur i täppta och trånga kor
gar, burar, lådor eller andra likartade förva
ringsrum, där de sakna ljus och frisk luft, äro 
fu llständigt urståndsatta att röra sig fritt 
samt sålunda för att långsamt kwäfwas eller 
försmäkta. En regel, som härwid bör följas, 
är att fjäde rfän transporteras i korgar, till
räckligt rymliga, för att djuren må kunna 
ledigt röra sig däri, och öfvertäckta med ett 
nät, som lämnar luften fritt ti llträde. Vid 
framkomsten ti ll bestämmelseorten böra 
djuren genast utsläppas, förses med lämplig 
föda och vatten samt för öfrigt erhålla nödig 
vård intill dess de nedslaktas. 

/ ... / 

Icke mindre är det djurplågeri, som ut
öfvas vid transporten af större eller mindre, 
fyrfotade djur. Med hopbundna ben, ofta 
sönderskafda följd af repens gnidande inver
kan, kastas kalfvar, får och svin på en kärra, 
som vanligen saknar fjädrar för att i detta 
ohyggliga läge skakas miltals på en mer eller 
mindre knagglig väg, eller inträngas de i 
burar och bås, så tätt packade, a tt de ej kun
na företaga en enda rörelse utan att därmed 
vålla både sig själfva och sina olyckskamrate r 

smärta. På ångfartyg e ller järnvägsvagnar 
hoppackas de större nötkreaturen på sam
ma sätt, utsättas utan skydd för en oblid vä
derleks inverkan och lämnas därtill oftast 
under en lång resa i saknad af både foder 
och vatten. Där ej så illa sker, att de t ena dju
ret ned- och ihjältrampar det andra, är det 
dock gifvet, att bristande omtanke, tillsyn 
och vård under en transport, som på järnväg 
medför skakning och på ångbåt rullning, 
ovillkorligen skall vålla djuren men och för
minska deras värde. Ehuru de t sålunda bor
de ligga i hvarje djurägares eget intresse att 
tillse, det hans kreatur vid forsling från ort 
till annan åtföljas af skötare, som behandla 
dem väl, förebygga trängsel dem emellan, 
gifva dem foder och vatten på lämpliga tider 
samt öfver hufvud bereda dem de lättnader 
i transportens svårigheter, som möjligen kun
na åstadkommas, ser man likväl att så långt 
ifrån alltid är ordnadt. De bestående förhål
landena i fråga om kreaturstransport äro på 
samma gång så sorgliga - och de t måste äf
ven erkännas - så svåra att medelst lagar, 
stadgar eller anvisningar förbättra, att vi ej 
kunna nog allvarligt uppmana en hvar tän
kande människa, djurägare e ller icke, att åt 
detta ämne ägna synnerlig uppmärksamhet, 
inskrida hjälpande eller åklagande vid sig 
företeende fall af ovärdigt djurplågeri samt 
i allmänhet ifra för beredandet af ett bättre 
härutinnan. 

Om slakt 
Vid slakt bö ra särskildt två saker noga beak
tas: främst att djure ts död blir så snabb och 
så plågfri som möjligt; vidare a tt e tt vackert, 
godt och hållbart kött må erhållas. Det förra 
vinnes genom att man plötsligt gör djuret 
känslolöst; det senare genom en, så vidt möj
ligt, fullständig aftappn ing af blode t. Blod
aftappningen i och för sig medför naturligt
vis döden, enär blodförlusten, så snart den 
öfvergått en viss gräns, upphäfver möjlighe
ten för lifsprocessens fortvaro; men då det 
åtgår en jämförelsevis lång tid för blodets 
fullständiga afrinnande, beroende på hvilka 
blodkärl som öppnats, på öppningens stor-
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lek äfvensom på andra omständigheter, hvil
ka här kunna lämnas åsido, bjuda oss både 
vår egen fördel och den medkänsla, vi mås
te hysa för djuret, att fullständigt döfva det
samma, innan blodaftappningen får försig
gå. Äfven vår egen fördel , sade vi , fordrar 
djurets döfvande före blodaftappningen, 
och de t påståendet är stödt på goda grun
der. Det är nämligen af erfarenheten till 
fullo ådagalagdt, att köttet af ett djur, hvars 
blod blifvit långsamt aftappadt, under det 
att djuret ännu äger medvetande (såsom det 
ju vanligen tillgår vid slakt i hemmen), bibe
håller sig friskt kortare tid och tillika är min
dre välsmakande än det kött, som erhålles af 
ett djur, som före blodaftappningen blifvit 
döfvadt. Kött efter djur, som blifvit hastigt 
dödade utan någon blodförlust, är visserli
gen tjänligare till stekning än annat kött; det 
är saftigare och mörare. Detta bevisas af vild
brådet, som sällan underkastas fullständig 
blodaftappning. * 

* St!dant är i synnerhet förluUlandet med Jcigel, som f dngats 
medelst snaror eller giller, - ett f ångstsätt, som borde alldeles 
förbjudas iche allenast på grund af den plågsamma döds
kamp som därigenom vanligen beredes djuren, utan ock eme
dan köttet därigenom /Jlifver ohälsosamt att förtära. 

Däremot håller det sig friskt kortare tid 
och mörkare färg har det naturligtvis och 
om man använder det till köttsoppa (bul
jong), så blir denna icke så ljus och klar, som 
då den kokas på kött, hvilket erhållits efter 
djur, å hvilka blodet aftappats så fullständigt, 
som sig göra låter. 

Djurens bedöfning, som föranleder deras 
medvetslöshet och okänslighet, åstadkom
mes genom stark skakning af eller skadande 
intrång i hjärnan, hvilken sålunda sättes ur 
verksamhet. Ett klubbslag, som endast träf
far de yttre delarna af hjärnskålen, kan vis
serligen genom den skakning, som däraf 
uppstår, vålla ett fullvuxet nötkreaturs be
döfning, men sällan mera än för en kortare 
stund. För att bedöfning med säkerhet skall 
ernås och för att djurets okänslighet skall 
fortfara så länge, som behöfves för slaktens 
fullständiga utförande, bör alltså det verk
tyg, hvarmed slaget anbringas, icke blott 
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träffa det yttre af hjärnskålen, utan tillika 
intränga i själfva hjärnan. Det bör följakt
ligen vara ett instrument, som utan allt för 
stor svårighet kan genomtränga hjärnskålen, 
sålunda ej groft, ej trubbigt. Det är ej heller 
likgiltigt, hvar detta instrument indrifves. 
Det bör alltid riktas mot föreningspunkten 
mellan ltjärnan och ryggmärgen, och den 
punkten når man, om man tänker sig en lin
je dragen från hvar och en af de inre ögon
vinklarna till motsatta hornroten, såsom å 
fig. 1 angifves, samt riktar det döfvande in
strumentet mot den punkt, der dessa linjer 
korsa hvarandra. Är slaktdjuret ett sådant, 
som saknar horn (såsom hästar och svin) , får 
man tänka sig linierna dragna från inre 
ögonvinklarna till nedre kanten af motsatta 
öronöppningen , såsom å fig. 2, och finner 
man då i dessa linjers skärningspunkt rätta 
stället för slagets anbringande. (Figurerna 
seså nästa sida.) 

Då det gäller att bedöfva ett nötkreatur, 
gå nu våra vanliga slaktare i allmänhet till 
väga på följande sätt: Mot den ofvan angifna 
punkten å djurets 1-uärnskål anbringa de ett 
slag med en yxhammare, och därvid hålles 
af en biträdande person djurets hufvud i en 
för slagets anbringande lämplig ställning, 
eller ock har djuret med nedsänkt hufvud 
bundits vid en nära marken fäst ring. Härvid 
förekommer ofta, att slaktdjurets ögon ej 
förbundits, och detta är en stor försummel
se, hvilken aldrig bör tillåtas. Det är en ur
aktlåtenhet, som också flerfaldiga gånger 
medfört olyckor för de människor, hvilka 
handhaft slakten, och som äfven kan bereda 
det arma slaktoffret onödigtvis förlängda li
danden. När djuret icke har ögonen för
bundna, utan kan se förberedelserna till sla
get, söker det nämligen, hvilket är helt na
turligt, att undvika detta. Det händer då 
mycket lätt, att slaget ej träffar så, att det blir 
döfvande, och så kan en vild och långvarig 
strid uppstå mellan slaktaren och det djur, 
som skall slaktas. Den första fordran, man 
bör ställa på slaktaren, är all tså den, att han, 
genom att binda en duk eller annat kläde 
för slaktdjurets ögon, hindrar det att se. En 
andra och lika viktig fordran vid detta slakt-



sätt är, att han med den å yxhammarens bak
sida framstående klack intränger så dju pt, 
att en ögonblicklig och fullständ ig bedöf
ning in träde r. Försumlighe t e lle r misslyck
ande i de tta hänseenden äro emelle rtid en
dast allt för vanliga, och de olyckor och det 
djurplågeri, som, enligt hvad ofvan an tyd ts, 
däraf kunna framkallas, hafva föranledt fle
ra uppfinningsrika persone r att tänka på, 
om ej bedöfningen vid slakt skulle kunna 
åstadkommas på e tt mera ofelbart sätt och 
därj ämte råheten i de t mera omedelbara 
slaktsätte t i någon mån undanrödjas. Åtskil
liga uppfinningar i detta syfte äro ock gjorda 
för bed öfning såväl af nö tkreatur som af 
svin, kalfvar och får. För bed öfning af nöt
kreatur är en af de bästa den af fransman
nen Bruneau uppfunna 

Slaktmasken 
Bruneaus slaktmask, hvars utseende angifves 
af fig. 3, består af e tt stycke läder, som med 
remmar spännes om djure ts panna och 
horn ( elle r i händelse spännremmar saknas 
hålles framför djurets panna) . Midt för den 
punkt, dä r, en ligt hvad ofvan angifvits, det 
döfvande slage t bör träffa, finnes i lädre t 

Fig. 1. 

fas tni tad en järnskifva, hvilken i sin midt har 
ett rundt rör, hvari en j ärnsp rin t införes, 
efte r de t slaktmasken blifvit på kreaturet 
anlagd. Sprinten är med en kedja fäst vid 
j ärnskifvan. Med elst ett kraftigt slag från en 
träklubba drifves sprinten in i djurets hjär
na. Masken har då täckt d ess ögon; djuret 
har därför stått o rubbligt stilla, slaget har 
kunnat träffa säkra re, och kreaturet störtar 
ögonblickligen medvetslöst till marken . För 
att förvissa sig om , att den häraf framkallade 
bedöfningen ej skall blifva af för kor t varak
tighe t, bör man genast uttaga sprinten och i 
dess ställe införa en fin rotting till vid pass 
en fots djup i djure ts hufvud sam t omvrida 
denna ett pa r gånger. Därmed upphäfves 
j ämväl den krampaktiga ste lhe t som kreatu
re t eljest visar och som kan verka hinderligt 
vid blodaftappningen samt vid styckningen , 
ehuru den på inte t vis är tecken till a tt dj u
ret fortfarande skulle hafva känsel eller med
vetande. Dessa upphöra fullständigt i och 
med sprintens inträngande i hjärnan. 

Vid slakt af mindre djur såsom kalfvar, får 
och svin, användes en apparat, uppfunnen 
af en tysk vid namn Kleinschmidt, hvilken 
apparat sedermera i Sverige förbättrats af en 
ingeniör Gustafsson . Denna apparat (se fig. 

Fig. 2. 
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Fig. 3. 

4) består af en slagbult (a) af stål, hvars ne
dre, härdade ände är försedd med en konisk 
fördj upning och hvars öfre ände har ett 
hufvud, hvarå slaget skall anbringas. Bulten 
är medelst tvenne pågängad e muttrar (b) 
fäs t vid en stålfjäder (c), genom hvars spän
stighet bulten, då d en ej är åverkad, hålles i 
sådant läge, att den nedre hvassa änden be
finner sig i hålet för den samma å appara
tens skaft (d) utan att öfvers!tjuta dettas und
re plan . Beslaget (e) hindrar fjädern att lyf
ta sig så högt, att bulten drages ur hålet å 
skaftet. Det å skaftets undre sida anbragta 
vinkelbeslaget (f) bör vid apparatens använ-

r 

dand e hvila mot öfre kanten (randen) af 
nackbenet å djuret. 

Vid användandet hålles apparaten med 
skaftet uppåt och så, att slagbulten kan in
tränga i stora hjärnan å förutnämnda punkt. 
Med en lämplig stor träklubba slår man ett 
kraftigt slag å bultens refflade hufvud, så att 
fjädern tryckes nedåt och bulten intränger 
tillräckligt djupt i hjä rnan . Ge nom fj äderns 
spänstighet återtager bulten omedelbart där
efter sitt u rsprungliga läge. 

Apparatens verkan ä r ögonblicklig, djuret 
b lifve r i ett nu medvetslöst. Som förtjänst 
hos denna slaktapparat kan dessutom fram
hållas: 
l:o a tt djurets h ufvud ej ned blodas, utan bi

behålles rent; samt 

2:o a tt blodet afrinner fullkomligt obeh ind
radt och betydligt lättare, än hvad förhål
lande t är, då man endast använder yxa. 

Ofvannämnda apparater äro förträffliga 
redskap. Med de ras användande blir he la 
förrättningen ytterst enkel, och slakten för
lorar en stor del af den våldsamhe t och rå
het, som inverkar så demoraliserande och 
förhärdande på dem, hvilka måste sysselsät
ta sig därmed. Slaktapparate r borde därför 
aldrig saknas vid slakt, och önskligt vore, om 
deras begagnande kunde genom lag påbju
das. Billig tillgång till sådana skulle också 
kunna beredas, om en pe rson å hvarje o rt 
ville inköpa ett par stycken och låta d om 
mot någon ringa afgift användas af ortens 
invånare vid förefallande behof. Dessa appa
rater kunna erhållas i Stockholm, antingen 

0 0 

l~g. 4. ' /• af rl\Lta storleken. 
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hos fabrikanten, gevärssmeden K. F. Zetter
berg, Styrmansgatan 37, till pris af kr. 6:75 
för den större och kr. 5:25 för den mindre, 
allt med emballage, eller ock å tidskriften 
Djurskyddets expedition, 5 St. Badstugatan 
å Norr, där dock den större apparaten be
tingar något högre pris.* 

* Med ledning af ofvanstående beskrifning och teckning tor
de de far öfrigt lätt kunna tillverkas, hvar helst f1ersoner, kun
niga i smeds- och sadelmakareyrkena, finnas att tillgå, syn
nerligast om man först anskaffat ett exemplar till f1rof - De 
förnämsta slalltame i Stockholm hafva farklamt, att sedan 
de en gång begynt använda dessa af1parater, skulle de icke 
kunna låta förmå sig att afstå från bmket af sddana. 

Låt nu vara, att slaktapparater icke inom 
den närmaste framtiden kunna komma till 
så allmän användning, som önskligt vore -
äfven därförutan kan dock mycket större 
omtänksamhet och mänsklighet iakttagas 
vid slakt, än hvad mångenstädes är brukligt. 
Ett par förfaringssätt, som på det allvarligas-
te måste klandras och, så vidt möjligt är, 
undanrödjas, vilja vi här påpeka. Det ena 
försiggår på ungefär följande sätt. Sedan 
kreaturet framförts till slaktbänken, hvilken 
vanligen består af en upp- och nedvänd slä
de eller något liknande, fängslas djurets ben 
medelst tömmar, hvarefter det genom fyra 
eller fem personers förenade krafter omkull
stjäl pes på slaktbänken. Så vidtager själfva 
slaktoperationen, hvarvid slaktaren, utan att 
på minsta vis döfva slaktdjuret, obarmhärtigt 
uppristar huden å bägge sidor om strupen, 
insticker handen i ettdera såret för att fram
draga luftstrupen, hvilken sönderskäres, samt 
derefter uppsöker och ombinder matstru
pen med ett snöre (i afsigt att därmed före- -
bygga blodets förorenande). Först sedan allt 
detta verkställts på det ännu fullt medvetna 
djuret, skrider slaktaren till att afskära dess 
pulsådror och sålunda åtgå ända till 15 ä 20 
minuter af fullt medveten dödskamp, innan 
det arma offret får utandas sin sista suck. 
När det faktiskt finns utvägar och därtill 
mycket enkla sådana att i ett ögonblick göra 
slaktdjuret känsel- och medvetslöst, kan det 
här anförda tillvägagåendet icke annat än 
hänföras till ohyggligt djurplågeri och up-

penbar grymhet och borde på grund häraf 
enligt lag straffas. Det är ock i hög grad äg
nadt att med sin råhet i utförandet verka 
förhärdande och demoraliserande på de 
människor, som sysselsätta sig därmed e ller 
som bevittna en dylik operation. - Det andra 
vid slakt långt ifrån ovanliga oskicket, mot 
hvilket vi här vilja inlägga en kraftig gensaga, 
är det, att man under de två eller tre dygn, 
som förflyta närmast före den tillämnade 
slakten, afsiktligt underlåter att gifva slakt
djuret vare sig foder eller vatten och sålunda 
samvetslöst låter det genomgå både hung
erns och törstens kval, innan det får ända sitt 
lif. Syftet med detta nidingsdåd, ty bättre 
kan det knappast kallas, är att spara sig en 
smula besvär vid rengöringen af djurets tar
mar efter slakten. 

Med hänvisning till hvad ofvan blifvit i all
mänhet anfördt och med erinran om en all
tid gällande regel, att inte t djur bör dödas i 
annat djurs åsyn, gå vi slutligen att här läm
na kortfattade anvisningar för tillvägagåen
det vid slakt af våra särskilda husdjur. 

Nötkreatur, hästar, svin och grisar döfvas 
å ofvannämnda punkt helst medelst slakt
apparat, i brist däraf med yxa. Omedelbart 
därefter införes en bred, tveeggad, hvass 
knif i bringan så, att därmed de större blod
kärlen afskäras, och först sedan blodet af
runnit, aftages huden och uttagas inälfvoma. 

Renar, getter, kalfvar, får och lam döfvas 
bäst genom slaktapparat å ofvanämnda 
punkt, i annat fall genom ett kraftigt slag 
bakom hornkammen, i nacken midt emel
lan öronen. Den hvassa klacken på hamma
ren, hvarmed slaget gifves, bör, från ham
marskaftet räknadt, vara minst två tum lång. 
Därefter genomskäras med ett enda skarpt 
snitt afhvass, tveeggad knif alla de på undre 
sidan af halsen liggande delarna ända in till 
halskotorna, eller ock införes i bringan, 
mellan det första refbensparet, en lång, ej 
för smal knif, så att hjärtat träffas (s. k. bröst
sting) och öppnas. En mycket allmän osed 
är (i likhet med hvad ofvan nämnts i afseen
de å slakt af nötkreatur) att utan föregående 
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bedöfning uppsprätta huden under halsen, 
träda ett snöre under luftstrupen eller un
derbinda matstrupen, innan pulsådrorna 
afskäras. Likaså måste vi på det bestämdaste 
p rotestera mot det förfaringssätt, som vid 
slakt af mindre djur lär vara tämligen van
ligt, nämligen att utan något slags bedöfning 
upphänga dem i bakbenen, sticka dem i hal
sen och sålunda låta dem långsamt dö ge
nom förblödning. 

Kaniner döfvas genom ett hårdt slag i 
midten af pannan, omedelbart därefter slak
tas de medelst bröststick, eller ock afhugges 
hufvudet. 

Fjäderfä. Med en skarp handyxa, eller 
ännu bättre med en hvass större knif, å hvil
ken slås ett slag med en yxhammare, afhug
ges hufvudet mot en huggkubbe. Detta är 
det ojäfaktigt bästa sättet vid slakt af fjäder
fä, och därmed inträder döden ögonblick
ligt. För att få blodet att afrinna så fullstän
digt som möjligt, hvilket är önskvärdt, då 
köttet skall förvaras under längre tid eller då 
man vill använda blodet till matlagning, bör 
man efter halshuggningen äfven göra en 
afskärning af de mjuka delarna på halsens 
främre sida, enär huggsåret oftast blir något 
krossadt och alltså lämnar mindre fritt 
aflopp för blodet. 

I stället för halshuggning kan man vid 
slakt af fjäderfä äfven med ett väl afpassadt 
slag indrifva en fin och skarp mejsel midt i 
nacken på djuret, just vid den punkt där 
hufvudskålen slutar. Därigenom afhugges 
ryggmärgen, bedöfning inträder ögonblick
ligt, och döden följer omedelbart därpå. Det
ta förfaringssätt är visserligen icke så enkelt 
och lätt att med säkerhet utföra som hals
huggningen, men det kan dock af i slakteri
yrket kunnig person utföras och är företrä
desvis lämpligt, om man önskar, att blodet 
skall kvarstanna i kroppen, hvarigenom köt
tets näringsvärde höjes, ehuru dess förmåga 
att hålla sig friskt minskas. Aldrig må man 
däremot tillåta, att fjäderfä slaktas genom att 
halsen afvrides eller att djuret kväfves ge
nom att klämmas under vingarna. Då halsen 
afvrides, följer nämligen icke ögonblicklig 
bedöfning, och vid kväfning utsättes djuret 
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för långvarigt smärtsamt lidande, som - oaf
sedt det onödiga djurplågeriet härvid - gör 
dess kött mindre hållbart och hälsosamt. 
Högst förkastligt är också det ej ovanliga 
slaktsätt, då man skär höns och kycklingar 
framtill öfver halsen så, att hufvudet icke 
skiljes fullständigt från kroppen. Djurets 
dödskamp varar i sådant fall längre än nöd
vändigt och lämpligt är, ty det dör då endast 
genom förblödning, och denna försiggår 
långsammare efter ett sådant snitt, enär det
ta ej träffar de större blodkärlen, hvilka lig
ga längre bakåt på begge sidor om strupen. 
Under samma förkastliga kategori bör äfven 
det förfaringssätt, som drifves mycket all
mänt å salutorgen i Stockholm, nämligen att 
i en korg under ett täcke sticka höns och 
kycklingar i halsen samt därefter låta dem 
långsamt förblöda. Ännu ohyggligare och 
omänskligare är att vid slakt af gäss plocka 
dem delvis, medan de ännu lefva, samt där
efter sticka dem i halsen med e n ofta slö 
pennknif och så upphänga dem till en ännu 
långsammare förblödning. Sådant lär dock 
vara långt ifrån ovanligt och härrör från den 
oförnuftiga föreställningen, att blodet en
dast sålunda skulle kunna med fördel använ
das till svartsoppa, ehuru det i själfva verket 
är för sagda ändamål fullkomligt lika an
vändbart, om det fått afrinna efter djurets 
död. 

/ ... / 

Djurplågeri - i hvad form det än må före
komma - är en vidrig handling. Såsom sådan 
är det nedsättande för den människa, som 
låter djurplågeriet komma sig till last, och 
verkar på dem, hvilka opåtaldtfå utöfva det, 
sedefördärfvande och förhärdande. I många 
fall är det fördärfbringande äfven på annat 
sätt, därigenom att det minskar värdet och 
nyttan af den hjälp, människan har fått sig 
anvisadt att hämta af djurvärlden. Ur alla 
synpunkter sedt är därför djurplågeriet ett 
ondt, som vi a lla borde enas om att efter 
bästa förmåga söka undanrödja. Synner
ligen ofta brukar det fram träda vid slakt och 
då endast af okunnighet om, huru man rät
teligen bör gå till väga, ofta endast af gam-



mal vana utan någon eftertanke. Blefve de 
anvisningar, som i detta lilla häfte lämnats, 
allmänneligen iakttagna, skulle dock myck
et vara vunnet för djurplågeriets undanröd
jande, och vi afsluta därför denna lilla skrift 
med en allvarlig och hjärtlig uppmaning 
icke blott till hvarje husmoder, men äfven till 
en hvar annan, som i ett eller annat afseen
de kan hafva med djurskötsel eller djurslakt 
att skaffa, att, för så vidt på dem beror, tillse, 
att de gifna anvisningarna efterlefvas samt 
att genom eget föredöme bidraga till, att 
mildhet och barmhärtighet måtte vederfa
ras de värnlösa djuren. För visso skola de 
däraf skörda riklig både nytta, glädje och 
välsignelse. 

Stockholm, tryckt i Bergs Boktryckeri 1893. 

Kommentar 
av Niklas Cserhalmi 

1884 gav dåvarande Svenska Allmänna Djur
skyddsföreningens Kvinnoavdelning (SAQDF) 
ut den första upplagan av häftet Anvisningar 
till undanröjande av djurplågeri vid gödning, 
transport och slakt av djur. Häftet författades 
av professorn vid Kungliga Veterinärsinstitu
tet i Stockholm G.W. Sjöstedt. Sjöstedt var 
etablerad i djurskyddskretsar och under den 
tid han arbetade med häftet var han också 
knuten till Svenska allmänna Djurskyddsför
eningen (SADF) som redaktör för förening
ens tidskrift Djurvännen1 

• Häftet gavs ut i fle
ra omgångar i det sena 1800-talet och det 
tidiga 1900-talet. Det fanns under denna tid 
ett flertal djurskyddsföreningar i Sverige. 
Bland dem var just SADF och dess kvinnoav
delning SAQDF båda sysselsatta med slakt 
och slaktmetoder. Här återges skrivelsen i 
den sjätte upplagan tryckt 1893. Den skiljer 
sig mycket lite från den första upplagan. 

Målgrupp och syfte 
Skrivelsen hade säkerligen flera målgrupper. 
Man vände sig till människor sysselsatta med 
slakt, antingen professionella slaktare eller 
bönder som periodvis ägnade sig åt hem
slakt. Man hade även ett direkt tilltal gent
emot husfruar som skötte och förestod hus
håll med rekommendationer om hur fjäder
fä, fisk och skaldjur bäst avlivas och transpor
teras. Men av tonen att döma hoppades man 
också nå beslutsfattare och lagstiftare. Bud
skapet var att förhållandena för djuren un
der slakt måste förbättras, särskilt på lands
bygden där djur, enligt Sjöstedt, slaktades 
under mycket svåra förhållanden. 

Innehåll 
Inledningen är ett mönsterexempel på god 
retorik. Sjöstedt konstaterar att utan djur 
skulle människor inte kunna hävda sitt vär
de och att vi därför i vår relation till djur inte 
bara har rättigheter utan också skyldigheter. 
Men djur ska inte behandlas varsamt enbart 
för djurens egen skull. Lika mycket poängte
rar Sjöstedt att djur som behandlas väl kan 
arbeta bättre och framför allt ge vackrare, 
godare, nyttigare och hållbarare kött, allt för 
människans väl. För Sjöstedt är det djuren 
som står i centrum men han menar att män
niskan också förädlas då vi upphör med att 
plåga djur. 

Häftet innehåller ett mycket kort stycke 
om gödning av slaktdjur. Sjöstedt hänvisar 
till andra mer utförliga skrivelser men hin
ner ändå med att påpeka att allt för fett kött 
inte är bra för människan. Transporter av 
djur behandlas också kort förutom när det 
gäller fisk och skaldjur. Sjöstedt beskriver 
utförligt de lindrigaste sätten att transporte
ra men också avl iva dessa. Även här styrs ut
formningen av råden av såväl smärtlindring 
för djuren som av nyttan för människan som 
vill ha friska och sunda råvaror. Kvinnoavdel
ningen inom Svenska Allmänna Djurskydds
föreningen var inriktad på att förbättra dju
rens förhållanden i hemmen och försökte 
utbilda och påverka kvinnor som skötte 
hemmen att ta större hänsyn till djurs lidan-
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d en. Att man lägger stor vikt just vid trans
porter av fisk och skaldjur förklaras av detta. 

Slakt 
Sjöstedt slår fast att de t viktigaste vid slakten 
är att djuren dör så smärtfritt som möjligt 
och att man får ett vacke rt, gott och hållbart 
kött. Den slakt som starkast skiljer sig från 
hans mål och som Sjöstedt tydl igast agiterar 
mot är landsbygdens slakt i hemmen. För att 
få läsarens förståelse för sin sak ger han en 
målande bild av hur slakt går till i bondgår
darna: Nötdj uret läggs upp på en slaktbänk, 
man skär upp huden på halsen för att kom
ma åt a tt kapa luftstrupen , le tar rätt på mat
strupen vilken omsnörs. Dä refte r skärs blod
kärlen av och djuret tappas på blod och dör 
av detta. H ela processen ta r cirka 15-20 mi
nuter och sker enligt Sjöstedt utan att djuret 
bedövats varför det skriker och sparkar un
d er hela processen. 

Var har då Sjöstedt få tt sina bilder av hem
maslakten ifrån? Finns det några belägg för 
at t si tuationen sett u t på de t sätt som han 
omtalar? Vi skulle kunna vara en smula miss
tänksamma mot Sjöstedt. Vad ha r han för 
skäl för a tt framställa landsbygdens slakt i 
denna dåliga dager? Har han något att vin
na på att visa upp bönde r som djurplågare? 
En tänkbar anledning kan vara a tt han vill 
ställa de åldrade slaktmetoderna på landet 
som kontrast till de moderna slaktmetoder 
som han själv vill lansera. Att använda sig av 
dåliga exempel som kontraster till de goda 
exempel man själv vill lyfta fram är ett väl
kän t retoriskt knep för att vinna gehör, och 
att Sjöstedt är en god retoriker ha r vi redan 
sett. 

Den första upplagan av Sjöstedts häfte 
kom ut 1884 och från just denna tid finns 
de t ett stort e tnologiskt material som skild
rar hur bönderna på den svenska landsbyg
den levde och även hur j ust de slaktade sina 
djur. Vi har alltså en möjlighet att komple t
tera Sjöstedts påståenden. För att få en bild 
av hur slakten bedrevs under 1880-tale t är 
det mest givande att vända sig till d e så kal
lade frågelistorna som folklivsarkiven och 
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museerna skickade ut på bygderna u nder 
1920- till 40-talen. I frågel istorna frågade 
man om allt som rö rde den försvinnande 
bondekulturen: om mat, kläder, språk och 
byggnade r men även boskapsskötsel och 
slakt. Museernas och arkivens tjänstemän 
ville att äldre människor skulle be rätta om 
sina barn- och ungdomsår varför man bru
kar säga att de förh ållanden som skildras i 
frågelistorna speglar tiden runt 1870- och 
1880-talen. I Nordiska museets frågelista Nm 
35 Slakt i band 1 u tskickade under åren 
1928-32 kan vi läsa ett svar från Söderman
land d är Kristina Forsberg från Läggestad 
nästan ordagran t bekräftar Sjöstedts bild av 
hemmaslakten: 

" ... på tjuren togs pungen bort innan han blev 
slaktad ty eljest skulle köttet bli /rent ... Överallt 
bands fötterna tillsammans, de snördes att falla. 
Så var det var hålla dem medan halsskinnet skars 
uf1p, för att taga fram (välo11den) matstrupen för 
att linda en stark tråd om för att maten ej skulle 
komma fram, samt luftstrupen skulle man även 
håll.a om med vens/er hand, sd att det ej skulle bli 
något snitt av kniven i den. Då man först nu slwr 
av blodådrorna. Nti var livet slut. " 

I Kristinas trakter blev det under hennes 
levnadstid a ll t vanligare att använda sig av 
klubbor för bedövning av slaktdjuren. Trots 
att de t var en metod som Sjöstedt vände sig 
mot kanske det ändå var på grund av djur
skyddsföreningarnas arbe te med att refor
mera slakten som klubborna ko m i bruk. 
Kristina stack sitt förs ta djur då hon var 24 
år: 

"Det gick ju, men det var ej roligt . .. Men sedan 
kom det så, det var ldubbor att bedöva med. " 2 

Att Kristinas berätte lse stämmer nästan 
till punkt och pricka med Sjöstedts gör att 
man blir m isstänksam. Är det så a tt Kristina 
har läst häftet Anvisningar till undanröjande 
av djurplågeri vid gödning, transport och slakt av 
djur och i efterhand gjort Sjöstedts berättel
se till sin egen? Hon tillhör i dubbel bemär
ke lse häftets målgrupp och häfte t gavs ut i 
flera upplagor me llan åren 1884 och 1901. 
Det som tala r emot att hon upprepar Sjö
stedts ord ä r d en förtrogenhe t som ho n 
ändå verka r ha med detaljerna. Hon skriver 



exempelvis att ho n med vänstra handen 
hålle r om luftstrupen så att den ej ska rispas 
då man skär av blodådrorna. Detta skilje r 
sig från Sjöstedts skildring där slaktaren 
börjar med att kapa luftstrupen. 

Från Värmland har Sofia Lund skickat ett 
bidrag. Även här finns d e t sto ra likhe ter 
med Sjöstedts slaktskildring: 

"Det kan ingen tro, hur de bar sig åt med djuren, 
när de slaktade i min ungdom. Vad de gjorde dem 
illa! Först slog de rännsnaror om alla fyra bena fJå 
dem och snarade ikull dem, så det kunde vara 
både ett och två sidrevsben avslagna /Jå dem, inn
an själva slakten bö1jade ... Nån bedövning var 
det aldrig frågan om. De skar opp halsen bara och 
skar av ådrorna bakom strupen på dem. ") 

Även från Västmanland finns ett frågelist
svar som styrke r Sjöstedts skildring. P.O. 
Andersson i Nora berättar: 

" . .. det bedrövliga var att ingen bedövning före
kom. Slaktaren kom in klockan 2 på m01gonen, 
då skulle redan vattnet stå kokande i b1ygghus
pannan, i brygghuset togs slaktbänken in, der kre
aturen slogs omkull, och f astbundos, for att sedan 
av slaktarens kniv dö en långsam pinande död. •~ 

Det finns även exempel på slaktskildring-
ar som talar om att bedövning förekom. 
Från Dalsland å terger A.AJ. Franzen följan
de: 

"En bålyxa, med smalt blad höggs in i nacken på 
kor och tjur, när slaktaren högg drogs snaror åt, 
blodet rann och upphämtades i pannan. Slakta
ren rakade av hår i bringan och stack där, skulle 
ej träffa hjärtat, då dog det for fort och ej i lujt
strnpen, för då spruta det omkring blod." 
'Ju mer djuret sprattlade under dödskampen ju 
vackrare och bättre kött trodde man. "' 

Att djure t skulle sprattla i en lång döds
kamp var något som Sjöstedt explicit vände 
sig emot i sin text. Han menar att d et är be
visat a tt köttet från djur som för en lång 
dödskamp är sämre än kö tt från bedövad e 
djur som lugnt och stilla får blö da u r a llt 
blod . Sjöstedt anser att de t borde vara belagt 
med straff att slakta djur utan bedövning: 

"När det faktiskt finns utvägar och därtill mycket 
enkla sådana att i ett ögonblick göra slaktdjuret 
känsel- och medvetslöst, kan det här anförda till
vägagåendet icke annat än hänfoms till ohyggligt 
djU1plågeri och uppenbar grymhet och borde på 

grund häraf enligt lag straffas". (min underst1yk
ning) 

När han talar för sin sak i ämne t använder 
han , med största sannolikhe t medve te t, sam
ma formule ring som å terfinns i lagen mo t 
djurplågeri stiftad i december 1857 för att få 
gehör för sina tan kar: 

"Visar någon i behandling af egna eller cmdras 
kreatur uppenbar grymhet straffes med böter från 
och med Fem till och med Etthundra Riksdaler 
Riksmynt ". (min ·understrykning) 

Det är lätt a tt hålla med Sjösted t om att de 
slaktmetoder som allmogen praktiserade 
utan p roble m borde kunna falla in under 
lagen mot djurplågeri. Att slaktare och hjälp
redor visade uppenbar grymhet är det svårt 
att komma ifrån. Hur var det d å, fälldes någ
ra bönder för djurplågeri under slakt i det 
sena 1800-tale t? Frågan är svår att besvara. 
Domböckerna som återger rättsfallen är svå
ra att söka i. För den aktuella tiden finns det 
inget register, utan man är tvungen att blädd
ra i de så ka lla saköreslängd erna som för
tecknar fällande doma1·, brott och de bötes
belopp som blivit utdömda.Jag har gått ige
nom saköreslängd erna för häradsrä tterna 
(landsbygdens domstolar) och rådhusrä tter
na (städernas d omstolar ) i Ö ste rgötlands, 
Jönköpings och Malmöhus län mellan åren 
1860-65. Här hittar man människor som 
blivit dömda för djurplåger i. De flesta fall 
handlar om missh andel mo t dragare, oxar 
och hästa r. Många fall handlar om svält- och 
vanskötsel av nötdjur och hästar. Ett fåtal fall 
av transporter i trånga burar, men inga fall 
om människor som visar uppenbar grymhet 
vid slakt. Men vid en genomgång av samma 
regioner för åren 1920-25 dyke r de t upp ett 
rättsfall som rör en bonde som inte bedövar 
sina djur vid slakt: 

Hemmansägaren Johan August Andersson i Ting
stad Östergård, Stora Åby Sn hade haft en sjuk ko 
sedan i december u tan att tillkalla veterinii1; han 
hop/Jades att djuret skulle bli bättre på gräsbete 
men hade ytterligare avmagrat under sommaren. 
Då djuret fallit ihop och inte orkat resa sig hade 
veterinär tillkallats. Grannar hade då reagerat fJå. 
den liggande kon som ej fick vatten eller fode1: Ve
te1inären kunde konstatera lunginflammation och 
avlivade djuret samt beordrade nedgrävning av 
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krop/Jen. Bötjälls med 20 kr för vanvården av 
kon. Andersson var dessutom känd för att slakta 
får och kalvar utan bedövning, han var oclm! 
känd för att vara en dålig slahtare vars djur levde 
länge sedan de blivit stuckna. Andersson fälls för 
att han slahtar utan föregående bedövning till 30 
kr. böter. 6 

I lagtexten som rör djurplågeri hade det 
inte hänt så mycket mellan de t år då lagen 
kom till , 1857, fram till 1925 då Andersson 
fälls för djurplågeri vid slakt. 1907 hade lag
textens tidigaste formule ring "egna och an
dras kreatu r" e rsatts med "djur"; på så vis 
kunde även vilda djur komma att skyddas av 
lagen. 1921 lades det till i texten att "vanvård 
och överansträngning" också skulle vara 
straffbart. Inget av de tta kan dock rent fak
tiskt ha påverkat rättspraxis gentemot djur
plågeri vid slakt men den fo lkliga inställ
ningen had e möjligtvis unde r årens gång 
förändrats. 

Det går knappast att uttala sig om saken 
med utgångspunkt från e tt e nda rättsfall 
även om det i vittnesmålen mot Andersson 
är tydligt att m an på landsbygden 1925 rea
gerad e på att djuren skulle behöva lida så
som Anderssons djur gjorde då de slaktades. 
Däremo t säger frågelisto rna betydligt mer. 

De ä r skrivn a under samma tid som d å An
dersson fälldes för djurplågeri och här finns 
en tydlig distansering och efterhandsoförstå
else till de slaktme toder som informan terna 
själva beskr iver användes under 1870- och 
80-talen. Dessa me toder som informanterna 
bevittnade e ller själva var med och utförde 
som ungdomar eller ba rn har de ingen för
ståelse för som vuxna och åldringar. Med 
hjälp av frågelistma te rialet går det att uttala 
sig om a tt d e t faktiskt h ar skett en menta
litetsförändring i inställningen till slakt från 
1800-talets mitt till 1920-talet. Dä remot kan 
vi inte säga något om varför elle r hur en så
dan förändring ägt rum. Sjösted ts text är 
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intressant i sammanhanget som ett d oku
ment över den bildade eli tens engagemang 
i landsbygdens djur. H an skrev i syfte att 
lindra djurens plågor genom att nya och 
förbättrade redskap infö rdes i slakten . Han 
ville också påverka m enta lite ten hos dem 
som slaktade och de ras inställning ti ll dju
ren. Hade djurskyddsföreningarnas propa
ganda någon inverkan på landsbygdens slakt 
eller förändrad es den av andra anledningar? 
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De oskäliga kreaturen! 
Något om synen på lantbrukets djur 

de senaste 200 åren 

Hade djuren det bättre förr? Det är en fråga som inte sällan ställs i dagens debatt 
om djuretik och djuromsorg. I media är åsikterna stundtals starkt polariserade. 
Några av landets främsta experter på området har gett sin syn på dessa frågor vid 
ett seminarium på KSLA som behandlade husdjurens ställning genom tiderna. 
Artiklarna i denna skrift grundar sig på de föredrag som hölls av Niklas Cserhal
mi och Karin Dirke, kommenterade av Carin Israelsson och Helena Röcklinsberg. 
Detta material är kompletterat med en artikel av Ingvar Ekesbo, där han jämför det 
gamla svenska sättet att ta hand om husdjuren med dagens EU-anpassade bestäm
melser. 

I skriften publiceras även ett par originaltexter från 1800-talet om husdjurssköt
sel och om synen på djurens värde. Dessa texter ger en god inblick i sin tids värde
ringar och utgör en grund för den senare utvecklingen inom detta område. Tex
terna sättes i sitt tidmässiga sammanhang genom att de har blivit försedda med 
utförliga kommentarer. 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS 
BIBLIOTEK (KSLAB) OCH ARKIV 

Biblioteket är specialiserat på skogs- och lantbrukshistorisk litteratur i vid, tvär
vetenskaplig mening. Det riktar sig främst till forskare i skogs- och lantbrukshistoria 
på alla nivåer. På hemsidan www.kslab.ksla.se presenteras biblioteket tillsammans 
med Akademiens arkiv. 

.. .. 
AVDELNINGEN FOR DE AREELLA NARINGARNAS 

HISTORIA (ANH) 
Verksamheten är inriktad på historiska projekt, rådgivning och bokutgivning inom 
skogs- och lantbrukshistoria. ANH utger dels bokserien SOLMED Skogs- och lant
brukshistoriska meddelanden, dels skriftserien Miscellanea som består av personbib
liografier, litteraturförteckningar och mindre skrifter inom detta område. 

En översikt över den historiska skriftutgivningen ges i Förteckning över litteratur i 
skogs- och lantbrukshistoria som finns även tillgänglig på hemsidan www.kslab.ksla.se 
eller kan beställas från avdelningen: Box 6806, 113 86 Stockholm, tel: 08-54 54 77 20, 
fax: 08-54 54 77 30, e-post: kslab@ksla.se 
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