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1. Inledning 
”Djurskyddsföreningar, föreningar, som hafva till ändamål att främja en mild behandling af 

djuren, särskildt af dem, som äro människan till nytta eller nöje.”1  

   Citatet är från 1907, från en text utan någon som helst koppling till djurskyddsrörelsen och 

visar den tidens tanke på vad djurskyddet innebar. Det handlade om att behandla nyttodjuren 

på ett bra sätt. Idag om man kollar upp ordet djurskydd i ett uppslagsverk kan det stå så här: 

”lagstadgade åtgärder för att tillförsäkra husdjur och andra djur som hålls i fångenskap en god 

behandling och för att skydda dem mot lidande”.2 Jag har ett personligt engagemang inom 

djurrättsrörelsen och bestämde mig tidigt att detta var området som jag ville fördjupa mig 

inom när jag skulle skriva min uppsats. Jag blev nyfiken på hur det hela egentligen började 

och vilka pionjärerna inom området var. Hur kunde det komma sig att människor helt plötsligt 

stod upp för djuren och förde deras talan?  

   Det som startades för över hundrafemtio år sedan var dock inte djurrätt utan djurskydd 

(även om djurrättstankarna fanns) och denna skillnad kommer jag att gå in på mer senare. Det 

började i England under 1820-talet och spred sig sedan över Europa. Sverige fick sin första 

djurskyddsförening 1869 och i rask takt kom det flera på olika håll i landet.3 Vad jag fann 

påfallande likt mellan alla dessa organisationer var att de nästan uteslutande startades av 

personer i de övre samhällsklasserna, personer med inflytande och/eller ekonomiska 

tillgångar. Flera föreningar hade dessutom ett samarbete med kungahusen. Detta samband 

mellan djurskyddsrörelsen och aristokratin är vad mitt fokus i denna uppsats kommer att ligga 

på. Jag vill lyfta fram samhällets övre skikt och dess roll i de ”sociala rörelserna”.  

1.1 Syfte  
Mitt syfte med uppsatsen är att analysera den påverkan som överklassen hade på 

djurskyddsrörelsen i Sverige under slutet av 1800-talet, och varför det var just de som 

engagerade sig. Den bild jag utgår ifrån är att djurvänner fanns i alla samhällslager men att 

rörelsen startades av personer i överklassen och att det var främst aristokrater i styrelserna.  

1.2 Bakgrund 

Halfdan G. Liander menar att djurskyddsrörelsen startade i England i och med att Jeremy 

Bentham utgav sin Principles of Penal Law 1780, där han upptog hävdandet av djurens 

                                                
1 Nordisk familjebok. Uggleupplagan. 6. Degeberg – Egyptolog, 1907, sid. 585, 
http://runeberg.org/nfbf/0323.html 2007-10-23. 
2 Bonniers uppslagsbok, 2007, sid. 194. 
3 Liander, Halfdan G. Djurskyddstankens framväxt och gång genom tiderna, 1930, s. 8-11. 
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rättigheter. Han yrkade på förbud mot grym behandling av djur och fördömde tjurfäktning så 

väl som jakt, och ”andra nöjen av samma slag”. År 1800 väckte Sir William Pulteney i 

parlamentet det första förslaget till en djurskyddslag. Det gällde ett förbud mot tjurhetsning.4 

Singer skriver att förslaget möttes med löje. Utrikesministern frågade retoriskt vad som kunde 

vara ”oskyldigare än tjurhetsning, boxning eller dans?” The Times skrev i samband med 

förslaget att ”alla ingrepp i det privata personliga sättet att disponera tid eller ägodelar är 

tyranni. Så länge ingen annan person skadas finns inget utrymme för maktutövning”.5 1809 

tog lord Thomas Erskine, ”Lord High Chancellor of England” och en lysande advokat, 

lordernas hus med överraskning när han la fram ett förslag ”om en lag mot godtycklig och 

grym behandling av djur”. Lorderna förkastade förslaget och det föll även i underhuset. 1821 

lade Richard Martin, en godsägare i Irland, fram ett förslag inför underhuset som avsåg skydd 

för dragare. Även detta förslag föll, men året därefter godtogs det och kallas allmänt för 

Martin’s Act. Detta är den första djurskyddslagen i världen. År 1835 antog parlamentet en lag 

som innefattade skydd för alla husdjur. 

   I samband med lord Erskines lagförslag 1809 bildades den första djurskyddsföreningen i 

världen i Liverpool. Denna upplöstes dock snart eftersom verksamheten inte fick det stöd i 

lagstiftningen som man räknat med. Men 1824 kom det en ny förening efter ett initiativ av 

Richard Marin, detta var ”The society for the prevention of cruelty to animals” och existerar 

än idag med prefixet ”Royal”.6 Den första antivivisektionsföreningen7 bildades i England 

1875, ”The Victoria Street Society”, med flera biskopar och parlamentsledamöter som 

medlemmar.8 

   Från England spred sig snart djurskyddsrörelsen till andra länder. Liander skriver att ”den 

germanska folksjälen visade sig i hög grad mottaglig för den humanitära idé, som ligger till 

grund för djurskyddet”. De tysktalande länderna fick en kraftig och målmedveten rörelse med 

stark ideell läggning och även Belgien och Holland fick organiserade djurskyddsvänner.9 

Tyskland fick sin första djurskyddslag 1838,10 Frankrike fick sin första 1850, och därpå följde 

Italien. Till Skandinavien kom djurskyddstanken rätt tidigt och Norge fick sin första 

djurskyddslag 1842. I Sverige och Danmark kom lagarna 1857. De första 

djurskyddsföreningarna bildades 1859 i Norge, 1869 i Sverige, 1870 i Finland och 1875 i 
                                                
4 Liander, 1930, sid. 6-7. 
5 Singer, Peter, Djurens frigörelse, 1999, sid. 223.  
6 Liander, 1930, sid. 7-9. 
7 Vivisektion: Begrepp för operativt eller annat ingrepp på levande djur. 
8 Börtz, Ellen och Johan, Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök 1882-1982. En hundraårig kamp för 
djurens rätt och människans värdighet, 1982, sid. 7. 
9 Liander, 1930, sid. 9. 
10 SDR 100 år 1897-1997, 1997, sid. 15. 
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Danmark. I Finland fanns det två skilda linjer inom djurskyddsarbetet, nämligen en svensk 

och en finsk, och dessa samarbetade inte även om de arbetade mot samma mål. Djurskyddets 

offentliga debut i Sverige skedde 1844 då N. T. Roos väckte en motion på Riddarhuset om 

ansvar för misshandel av djur. Adolf Nordwall är annars den som brukar betraktas som 

banbrytaren inom den svenska djurskyddsrörelsen.11 1857 gav han ut texten Bör och kan 

någonting göras till förekommande af djurens misshandling?, och 1866 var han den första i 

Sverige som offentligt tog strid mot vivisektion. Detta skedde genom en artikel i ”Pedagogisk 

Tidskrift”.12 Fredrika Bremer är känd för sitt författarskap och för att vara en 

kvinnosakskvinna men hon var även engagerad för djurens skydd. 1837 kom hennes bok 

Grannarna där hon förslår införandet av en lag för djurens behandling i sitt hus. Så kanske är 

det istället hon som först förde djurens skydd ut i offentligheten. Boken översattes till 

engelska 1847.13 Bremer anses dessutom vara en central figur i 1800-talets utopism.14 

   Den första djurskyddslagen i Sverige kom 1857 då Oscar I utfärdade en förordning där 

misshandel av djur belades med böter. Detta efter ett riksdagsbeslut som fattats på grund av 

en i bondeståndet framlagd motion av P. F. Mengel (känd publicist). Denna låg sedan till 

grund för djurskyddsparagrafen i 1864 års strafflag: ”Visar någon i behandling av egna och 

andras kreatur uppenbar grymhet, straffes med böter, högst 100 riksdaler”.15 

   Den första djurskyddsföreningen i Sverige startades i Göteborg år 1869 och hette 

”Sällskapet Småfoglarnes Vänner”. År 1870 grundades djurskyddsförening nummer två, 

”Strängnäs djurskyddsförening” av lektor Adolf L. Nordwall. De tre stora 

djurskyddsföreningarna, med säte i Stockholm, under 1800-talet var ”Svenska allmänna 

djurskyddsföreningen” som bildades 1875, ”Nordiska samfundet till bekämpande af det 

vetenskapliga djurplågeriet” kom 1882 och sedan skapades det en riksorganisation för att 

samordna arbetet de lokala föreningarna förde, den hette ”De svenska 

djurskyddsföreningarnas centralförbund” och bildades 1897.16  

   Under den tidiga djurskyddsrörelsen då debatter och yttranden i frågan kom med i 

dagspressen stod oftast Nya Dagligt Allehanda på djurvännernas sida medan Aftonbladet och 

Svenska Dagbladet var emot djurskyddet och ofta gav plats för vivisektörerna att yttra sig.17 

                                                
11 Liander, 1930, sid. 9-11. 
12 Börtz, 1982, sid. 13. 
13 SDR 100 år 1897-1997, 1997, sid. 17. 
14 Sanner, Inga, Att älska sin nästa såsom sig själv, 1995, sid. 48-49. 
15 Liander, 1930, sid. 12. 
16 Dirke, Karin, De värnlösas vänner. Den svenska djurskyddsrörelsen 1875-1920, 2000, sid. 78, 80, 94. 
17 Börtz, 1982, sid. 14. 
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   Socialisten Henry Salt levde 1851-1939 och skrev ca 40 böcker med uppmaningar om olika 

reformer inom samhället. 1886 kom A plea for vegetarianism och senare kom boken Animal 

rights. Considered in relation to social progress. Den sistnämnda kom översatt till svenska 

1903. Salt bildade ”The Humanitarian League” 1891 som tog avstånd från vivisektion, jakt 

och de förordade vegetarism.18 Hans böcker är idag grundläggande texter för djurrätt, men 

även under 1800-talet hade han stort inflytande. 

   1898 stiftades ”Världsförbundet för djurens skydd och mot vivisektion” och den höll sin 

första kongress i Paris 1900. 1903 hölls den i Frankfurt am Main där Nordiska samfundet 

ombads att ta ledningen för nästa treårsperiod. 1906 hölls den internationella kongressen i 

Helsingborg.19 

1.3 Forskningsöversikt  
I detta avsnitt tar jag upp de böcker jag använt mig utav i analysen. Jag berättar vad de 

handlar om och vilken relevans de har haft för undersökningen. 

   När det gäller litteratur som behandlar just den svenska djurskyddsrörelsen har jag endast 

funnit en. Den heter De värnlösas vänner, Den svenska djurskyddsrörelsen 1875-1920, är en 

avhandling skriven av Karin Dirke och kom år 2000. Den behandlar hela djurskyddsrörelsens 

framväxt och har alltså tittat på argumenten, kvinnornas roll, djursynen, bemötandet i 

samhället och mycket annat. Men, vad jag saknade var en djupare analys av rörelsens 

talesmän. Det faktum att nästan alla personer hon nämner i avhandlingen kommer från 

aristokratin problematiseras inte. Den är mer en historisk översikt av djurskyddsrörelsen än 

något annat. Den är väldigt bra som sådan dock. Man får här reda på de olika 

organisationernas framväxt och lite om de ledande människorna i dem. Även arbetssätt och 

spridning framkommer. Men hennes tyngdpunkt ligger på djursynen, tankarna kring djurens 

roll och djurskyddsargumenten. Det framkommer aldrig varför det såg ut som det gjorde. 

Varför det t.ex. blev just människor ur aristokratin som agerade som språkrör för djurskyddet.  

   När det gäller synen på djur och människans förhållande till dem är däremot intresset och 

forskningen om det större, och i detta berörs förstås djurskyddsrörelsen. Bland annat har jag 

tittat på Ett djur bland alla andra? Biologin och människans uppfattning om sin plats i 

naturen som är skriven av Nils Uddenberg 1993. Han menar att biologernas beskrivning av 

människan och hennes plats i världen blir en del av en större världsbild som får betydelse för 

sättet att uppfatta våra plikter gentemot andra varelser. Han skriver också att aristokratin 

                                                
18 Carlsson, Birgitta, Djurens Rätt 125 år. På djurens sida 1882-2007. En framgångsrik agitator för djuren, 
2007, sid. 20-21.  
19 Börtz, 1982, sid. 34. 
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tillskrev sig en biologiskt given förmåga att ta till sig de egenskaper som behövdes för att 

avancera i samhället. Förr var börden viktig, rätt föräldrar gav en viss position, men på 1800-

talet hade ”det blå blodets” legitimitet bytts ut mot ”den smarta hjärnans”. Vad gäller 

djurskyddsrörelsen menar han att stadsmänniskan var fjärmad från djurhållningens brutala 

sida och därför kunde kosta på sig en känslosamhet som t.ex. bonden, som exploaterade 

djuren, inte hade möjlighet till. Det var enligt honom mycket därför som just överklassen 

började förespråka djurskydd. 

   En annan svensk bok som tar upp människans förhållande med djuren är Djuromsorg och 

djurmisshandel 1860-1925, synen på lantbrukets djur och djurplågeri i övergången mellan 

bonde- och industrisamhälle av Niklas Cserhalmi från 2004. Min tidsavgränsning 1875-1905 

innefattas av den tidsavgränsning som han här använder. Cserhalmi tar upp djursynen i 

samhället och vad som ansågs rätt och fel när man handskades med djur. Han tar också upp 

att djursynen förändrades drastiskt när en ny borgerlighet växte fram, och att det var främst i 

den urbana miljön detta skedde. Den äldre instrumentella djursynen handlade om djurs värde 

som ägodelar, medan den nya borgerliga djursynen grundade sig på djurens egna intressen. 

Detta är samma tankegångar som Nils Uddenberg lyfter fram. 

   Inom samma område har vi Keith Thomas Människan och naturen från 1988. Här får man 

en bred översikt över engelsmännens attityder till djur och natur under tiden 1500-1800. Detta 

är innan den tidsavgränsning som jag använder mig utav, men när det handlar om attityder har 

den ändå relevans för tiden efter 1800. Svenskarna tog många av sina intryck från just 

England och de attityder han tar upp präglade de svenska. Man möter i hans arbete många av 

de filosofiska inriktningar som gjorde avtryck på djurskyddsrörelsen i hela västvärlden. Även 

författare och andra människor som hade något att säga om djuren och har gjort litterära 

avtryck i historien kommer till tals. Djurskyddsrörelsen använde sig av citat från flera av 

dessa personer. 

   Animal minds and human morals. The origins of the western debate skriven av Richard 

Sorabji och tryckt 1995 är enligt mig en mycket intressant bok, eftersom den tar upp vad de 

antika filosoferna sa om djuren. Sorabji undersöker människans förhållande till djuren under 

en tid som för oss känns mycket avlägsen, men som fortfarande präglar väldigt mycket av hur 

vi i väst ser på oss själva och världen. På 1800-talet användes tankar kring civilisationen 

flitigt och ”de gamla grekerna” fick ofta stå som exempel på att redan de hade höga tankar om 

djuren. 

   Tom Regan skrev Djurens rättigheter. En filosofisk argumentation 1983, men den kom ut 

på svenska 1999. Detta är en bok om djurrättens filosofiska grund. Det är på sätt och vis en 
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bok om djurrättstankens framväxt i västvärlden. Han tar upp olika teorier och hypoteser som 

lagts fram genom historien kring bland annat djurs andliga liv och medvetande. Han går 

igenom vad som har sagts om vilka egna intressen djuren kan tänkas ha, deras inneboende 

värde och vilka skyldigheter människan har gentemot dem. Det som här tas upp om djuretik 

präglade i mycket de tankar som fanns hos djurvännerna i Sverige på 1800-talet.  

   Peter Singers Djurens frigörelse kom ut på svenska första gången 1992, men jag har läst 

andra upplagan från 1999. Även detta är en bok som tar upp djurrätt och inte djurskydd, men 

eftersom tankarna bakom många gånger är lika och sedan tolkas olika så ser jag inget 

problem. Boken är en argumentation mot förtrycket av djuren, och handlar i det stora hela om 

människans förhållande till icke-mänskliga djur. Singers syfte med boken är att visa varför 

djur har rättigheter, men han tar även upp utvecklingen kring djuretiken. Han tar upp filosofer 

under antiken, medeltiden, renässansen, ända fram till 1900-talet. Man kan läsa om de tankar 

som var härskande under de olika tidsepokerna, och att det var i slutet av 1700-talet som vissa 

idéer kring djurens rätt först började bli accepterade. Han tar även upp argument kring 

lagstiftningen för djurens skydd som sedan skedde under 1800-talet. 

   Att älska sin nästa såsom sig själv. Om moraliska utopier under 1800-talet kom 1995 och är 

skriven av Inga Sanner. Hon tar i sin avhandling upp den rörelse som bejakade 

frigörelseprocessen, som kraven på individuella fri- och rättigheter under 1800-talet kan 

betecknas som, men som samtidigt var oroad över den. Människorna i denna rörelse ville 

skapa nya sociala gemenskaper i ett samhälle i kris, en kris som de beskrev i moraliska 

termer. De ville ha ett samhällsliv som präglades av kärlek och omsorg. Det lyfts här fram att 

med upplysningstraditionen och den liberala ideologin kom nya åskådningar, och i ett 

samhälle som var statt i förändring fanns ett behov av nya system och en ny moral. Här är det 

andliga rörelser det handlar om, men grunden i dem är att samhället ska nå till en ny nivå av 

utveckling och moralisk insikt precis som hos de flesta sociala rörelser. 

1.4 Problemställning 
Jag kommer att utgå ifrån de tre största organisationerna i Sverige under denna tid och sedan 

mer ingående titta på artiklar skrivna av människor som var engagerade inom rörelsen. 

Undersökningen behandlar två delar av djurskyddsrörelsen, föreningarna och 

djurskyddsförespråkarna. Jag har valt att titta på dem separat även om min frågeställning är 

övergripande för båda delar. De två delarna ger tillsammans en helhetsbild.  

   Min frågeställning är:  
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• Varför var det just överklassen i samhället som började engagera sig för djurens väl 

och vilket avtryck fick detta i rörelsen?  

   För att kunna besvara detta har jag även tre mindre frågeställningar:  

• Vilka frågor drevs av djurskyddsorganisationerna? Vilka ansågs viktigast? 

• Vilka människor syntes och hördes driva djurskyddsfrågorna i offentligheten? 

• Vilka argument för djurskydd framför rörelsens representanter?  

1.5 Centrala begrepp och teoretiska perspektiv  
För att förklara lite om de nyckelbegrepp jag använder och vad jag menar med orden kommer 

jag först att göra en åtskillnad mellan djurskydd och djurrätt, och sedan ta upp aristokratin och 

de sociala rörelserna.  

   Inom djurskyddet är grundtanken att människan har all rätt att utnyttja djuren som tjänare 

och att äta upp dem, men man ska se till att djuren har ett så drägligt liv som möjligt under 

processen. Djuren ska så långt det går få leva i miljöer som tillhandahåller deras naturliga 

behov och levnadssätt. Inom djurrätten däremot menar man att människan inte har någon som 

helst rätt att utnyttja och döda andra varelser. Man vill inte bara skydda djuren utan även 

tillvarata deras rättigheter. Djuren har rätt att leva ett liv som är i enlighet med deras natur, 

utan att utnyttjas för nöje eller arbete, och de har rätt att dö av hög ålder utan att ätas upp.  

   Med aristokrati menar jag de människor i det övre, rika skiktet i samhället som ofta övade 

inflytande inom olika områden genom sin ställning. Andra ord för aristokrati kan vara societet 

och överklass. Det är alltså inte frågan om bara adel utan även andra grupper t.ex. handlare 

och präster. Människor med pengar och status.  

   Djurskyddsrörelsen är precis som folkrörelsen och associationerna en rörelse i samhället 

som drivs av en grupp människor med gemensamma intressen. För att mer precisera och även 

särskilja den från andra sorters rörelser använder jag begreppet ”social rörelse”, eftersom det 

handlar om sociala sammanslutningar som utgör en samhällsrörelse. Även folkrörelsen och 

associationerna kan gå under benämningen sociala rörelser, men att kalla djurskyddsrörelsen 

för en folkrörelse blir missvisande, och systemet med associationer har även det egenheter 

som inte går att föra över. Inga Sanner använder sig av begreppet social rörelse i sin 

avhandling. 

   De teorier om djurskyddet som rörelse jag baserar min uppsats på handlar i mycket om 

industrialiseringen under 1800-talet och borgerskapets framväxt under denna tid. 

Informationen är hämtad från böckerna Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920 av 

Sven Lundkvist och Adertonhundratalets associationer av Torkel Jansson. Jag anser att 
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djurskyddsrörelsen kan ha haft aspekter från både associationerna och massorganisationerna, 

men egentligen inte liknade någon av dem riktigt. 

   Mellan 1750 och 1850 fyrdubblades Sveriges befolkning och 1800-talet präglades av en stor 

geografisk rörlighet. Den inrikes migrationen och emigrationen gav nya impulser och 

medverkade till att nya innovationer fick spridning. Det var en tid av urbanisering. 

Befolkningen flyttade från landsbygden och in till tätorter vilket ledde till en förskjutning av 

sysselsättningen. Jordbruket kunde inte längre sysselsätta lika mycket folk och människorna 

gick istället till bl.a. industri och hantverk. Allt detta resulterar i en social förändring.20 

Förändringarna i samhällets bas får stå som förklaring till de förändringar i människor sätt att 

tänka och reagera som inträffar. Detta antagande kan sägas ha sin grund i en 

historiematerialistisk tradition enligt Torkel Jansson som kallar första halvan av 1800-talet för 

”sönderfallets och återuppbyggandets tid”.21  

   Sociala rörelser kan ses som produkter av social förändring som är lokaliserad i den sociala 

strukturen. Denna förändring träffar olika delar av samhället olika hårt och vissa grupper 

lockas mer än andra. In på 1800-talet hade det gamla ståndssamhället blivit underminerat och 

det fanns nu en ny social gruppering: aristokrati, medelklass, bondeklass och proletariat. 

Aristokratin bestod av de gamla förnäma familjerna medan medelklassen innehöll ofrälse 

ståndspersoner, det handlande borgerskapet, de mer välsituerade hantverkarna och en del av 

lågadeln. Bondeklassen bestod av människor som var småföretagare och proletariatet 

utgjordes av de egendomslösa. Även detta system genomgick dock förändringar under senare 

delen av 1800-talet och blev sedan det moderna klassamhället.22 Jag menar att denna 

aristokrati och den övre medelklassen på många sätt flöt ihop, i och med att adeln förlorade 

sina privilegier och de ofrälse ståndpersonerna tog plats.  

   Med de nya klasserna kom också behovet att ett klassmedvetande. Klassidealet skulle 

uppfostra den egna klassen och få resten av samhället att acceptera idealet som sin egen 

värdering. Om vi kollar på aristokratin som är av intresse för denna uppsats så omfattade de 

ett gentlemannaideal. Hederskoden stod över allt, även den kristna moralen, men en individs 

goda sidor räknades alla till godo och ansågs ha ett förädlande inflytande på dess 

omgivning.23 Kan det då vara så att detta ideal gjorde att aristokratin kände en benägenhet att 

engagera sig för de utsatta och värnlösa? Är man en gentleman så ska man visa upp sina goda 

                                                
20 Lundkvist, Sven, Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920, 1977, sid. 38-39, 41-42.  
21 Jansson, Torkel, Adertonhundratalets associationer, 1985, sid. 12, 15. 
22 Lundkvist, 1977, sid. 45, 87. 
23 Lundkvist, 1977, sid. 149-150. 
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sidor och vara en förebild i samhället? Det kan vara så att organisationer stiftades för att dessa 

personer skulle göra sin samhälleliga och moraliska plikt.  

   1870 har folkrörelserna börjat uppträda mot etablissemanget deras medlemmar inte kände 

någon samhörighet med och de äldre associationerna har med detta spelat ut sin roll. Torkel 

Jansson gör antagandet att de första icke kollektivistiska/privilegiebaserade/feodala 

föreningarna (associationerna) tillhör en brytningstid mellan en feodal samhällsformation och 

dess efterträdare, där individualistiska/konkurrerande/kapitalistiska massorganisationer 

(folkrörelser) kämpar om ledarställningen under mer demokratiska förhållanden. 

Associationerna ska då ha haft en prägel av både gammalt tankegods och nyare 

idéströmningar.24  

   Medelklassen dominerade samhället politiskt och samhällsekonomiskt från mitten av 1800-

talet och deras liberala ideologi satte sin prägel på de uppfattningar som fanns i samhället. 

Med liberalismen kom krav på mänskliga fri- och rättigheter. Individen kom att ställas i 

centrum, och medelklassens ideal representerade fred och mänskligt brödraskap. De menade 

att man blev en gentleman genom gott uppförande och fredlig karaktär.25 De förändringar som 

skedde i samhället gav upphov till nya samhällsrelationer och de frivilliga föreningarna hade 

som uppgift att ta tillvara de nya grupperingarnas intressen. I ett nytt samhällsformat dök även 

nya värderingar upp, och jag menar att aristokratins och medelklassens ideal flöt ihop till det 

ledande idealet. Detta ideal inverkade på hur samhället, och världen, uppfattades.  

   1810 grundlagsfästes tryckfriheten och en lavinartad publicistisk utveckling följde. 

Samhällsdebatten tog så fart överallt och inom alla områden.26 En mycket viktig del av den 

samhällsförändring som skedde ligger i att allt fler blev skriv- och läskunniga. Fast denna 

kunskap var olika spridd i olika samhällsgrupper, med de övre samhällsgrupperna överst på 

stegen och sedan i nedåtstigande led till arbetare och tjänstefolk som hade lägst andel 

läskunniga.27 Om det var främst aristokratin som kunde läsa så var det även de som främst 

kunde ta till sig de nya tankarna om djurskyddet. I en tid av ekonomiska och sociala problem 

fanns det en tanke om att bildning av folket skulle vara lösningen. Statsintervention var något 

ont och genom kunskap skulle både människan och landets näringar höja sig. Men den 

folkuppfostran som skedde nådde landets olika hörn vid högst skiftande tidpunkter, och detta 

kan vara en delförklaring till olika yrkesgruppers benägenhet att delta i föreningar. Det fanns 

direkta uppmaningar om att man måste dra försorg om nästa generations bildning, men 
                                                
24 Jansson, 1985, sid. 18, 20.  
25 Lundkvist, 1977, sid. 136-137, 151. 
26 Jansson, 1985, sid. 80-82.  
27 Lundkvist, 1977, sid. 44-45. 
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”Riksens ständer” ansåg att staten endast skulle anvisa och inte bekosta. Det kom därför fler 

direkta uppmaningar, denna gång om att befolkningen skulle göra frivilliga insatser.28 Det 

fanns alltså en tanke som satte sin prägel på hela samhället om att befolkningen skulle göra 

uppoffringar för samhället och den som hade det svårt. Detta borde ha lett till att de som hade 

möjligheten gick samman i föreningar för att göra sin samhällsplikt och sin plikt som 

människa.  

   Min övergripande teori är att de förändringar som hände i samhället fick följder i hur 

människor såg på samhället och sin roll i det. De ideologier och nya tankeströmningar som 

skapades under denna turbulenta tid var något som de övre skikten i samhället främst hade 

möjligheten att ta till sig och föra vidare, vilket då ska ha lett till att det var främst människor 

ur dessa grupper som startade föreningar som förde ut idealen i samhället. Om man då ser på 

att skydda de värnlösa som en moralisk plikt blir djurskyddsrörelsen en del av aristokratins 

uppfyllande av sin roll i samhället. 

1.6 Material och metod  
Allt det material jag använder mig utav har publicerats tidigare. Att få fram texter skrivna av 

djurskyddsförespråkare på 1800-talet fann sig vara en utmaning. Ifall det skrevs lite eller 

bevarats lite vet jag inte men det som finns att tillgå finns nästan uteslutande hos Kungliga 

Biblioteket i Stockholm. Eftersom de aldrig lånar ut någonting och endast kopierar 

småskrifter så är det småskrifter jag använder mig av, såsom tal, föredrag, pamfletter och 

mindre böcker. Annat material som kommer till användning är de olika organisationernas 

egna berättelser om deras historia, i bland annat jubileumsböcker. När det gäller 

informationen om de människor som skrivit texterna jag tittat på så har jag använt mig av 

biografiska uppslagsböcker och internet.  

   Mina avgränsningar har många gånger varit påtvingade eftersom det varit svårt att få tag i 

relevant material, men jag inriktade mig på de tre största organisationerna i Sverige, Svenska 

allmänna djurskyddsföreningen (SAD), De svenska djurskyddsföreningarnas centralförbund 

(SDFC) och Nordiska samfundet till avskaffande af det vetenskapliga djurplågeriet (Nordiska 

samfundet) (dessa har alla ändrat namn en eller flera gånger), eftersom jag ansåg ha störst 

chans att få fram material omkring dessa. Tidsavgränsningen har jag gjort till mellan 1875 då 

SAD bildas och 1905 då det finns en nedgång i intresset för djurskydd. Jag har med två 

skrifter som faller utanför denna tidsram eftersom jag anser att de är värda ett undantag på 

grund av deras relevans. De berör grundläggande aspekter i djurskyddsföreningarna och i 

                                                
28 Jansson, 1985, sid. 51, 62, 108, 165. 
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djurskyddstanken. En av dessa två texter är från 1930 och den tar på ett bra sätt upp hur 

djurskyddsrörelsen själv såg på sin start, men Halfdan Liander som har skrivit den tar jag inte 

med i min undersökning. Han var engagerad i rörelsen efter den tidsperiod jag ägnar mig åt 

och är därför inte tillämplig.  

   Min undersökning har varit tvådelad. Jag har både letat efter anledningar till varför just 

människor ur aristokratin i samhället fick för sig att börja propagera för djurskydd, och jag har 

i djurskyddarnas skrifter tittat om det går att se några influenser från aristokratin som satt sin 

prägel på rörelsen. Alltså; varför just rika människor, och blev rörelsen påverkad av det? 

   Jag har i småskriftsmaterial undersökt om det finns uttryck som specifikt stämmer överrens 

med det ideal som aristokratin hade, ifall det finns ett klassmedvetande, ett ”vi och dem 

tänkande”, och om argumenten på något sätt är positiva för överklassen och/eller negativa för 

de andra klasserna. Jag har genom en kvalitativ genomsökning av mina källor velat se om 

aspekter av/om aristokratin lyser igenom.  

1.7 Disposition  

Uppsatsens disposition har jag gjort på ett tematiskt sätt. Det börjar med att jag tar upp lite om 

1800-talets omvälvningar som förde med sig förändringar i människornas sociala liv och 

deras sätt att se på livet. Detta hade sedan en inverkan på deras syn på djuren och 

uppfattningen om hur de skulle behandlas. I samma del tar jag även upp några filosofer, 

filosofiska tankar, och andra lärda personer och deras tankar som präglade djursynen och 

tanken om djurskydd som fanns under 1800-talet. Sedan kommer delen om själva 

djurskyddsrörelsen under tiden 1875-1905. Här tar jag först upp djurskyddsföreningarnas 

början i ”Att grunda en rörelse” där jag lite allmänt går igenom personerna i styrelserna, vilket 

ändamål föreningarna hade och liknande. Sedan går det över till aristokratin i avsnittet 

”Familjer och relationer”. Här tar jag upp fakta om de personer som jag har läst texter av. 

Sedan går jag in på tankarna bakom och i rörelsen med avsnitten ”Civilisation och kultur” och 

”Utbildning och fostran”. Jag vill också belysa kvinnans roll och kvinnosynen i rörelsen i ett 

särskilt avsnitt. Sist kommer en avslutande sammanfattning med slutsatser.  

2. Samhället och djursynen fram till och med 1800-talet 

I detta avsnitt vill jag först ta upp lite om vad som hände i samhället under 1800-talet i och 

med bland annat industrialiseringen och det gustavianska enväldets fall. Sedan ska jag också 

ta upp något om de olika filosofiska ideologierna som har präglat människans funderingar 

kring djuren och deras rättigheter.  



Madeleine Johansson  Djuren och den ädla människan  

12 
 

2.1 Omvälvningar i 1800-talets Sverige 

   Under slutet av 1700-talet växte det fram en ny sorts offentlighet och kulturlivet präglades 

av alla skrifter som florerade. Det var inte som tidigare frågan om främst religiösa texter utan 

praktisk rådgivning, debattskrifter och underhållning. Till detta kom också nya offentliga rum, 

såsom salonger, klubbar och kaféer.29 Sanner framhåller denna salongskultur som väldigt 

viktig i bildandet av sociala rörelser. Det var ett säkert sätt att framföra sina idéer offentligt.30 

Även om det i mycket fortfarande handlade om en elit som använde dessa rum så började 

deltagandet breddas från slutet på 1700-talet. En stor anledning (kanske grundanledningen) 

till denna förändring var de internationella upplysningstankarna, man skulle upplysa folket. 

En annan anledning var att allt fler blev läskunniga, även om skrivkunnigheten inte följde 

med. Det var dock i städerna som litteraturen fick sin främsta spridning. I början av 1800-talet 

kan vi också se att en ny borgerlighet är på väg. Denna miljö av offentlig debatt födde även 

politiska frågeställningar och i Sverige ifrågasattes bland annat ståndsriksdagen.31 I 1809 års 

regeringsform står det att varje svensk man har rätt att utge skrifter, så länge de inte strider 

mot tydlig lag. Tryckfriheten inskränktes dock till viss del 1811. Nya tryckerier startades för 

att kunna tillgodose efterfrågan och vi kan se en begynnelse till bokförlag.32 Sanner lyfter 

fram de liberala tidningspressarna som nav i radikala idéers spridning. Det var många som 

uttryckte en oro inför samhällsutvecklingen i tidningarna. De tog upp den sociala misären och 

motsättningarna i samhället.33 

   När de gamla systemen försvann i början av 1800-talet och man inte längre var undersåte 

utan medborgare kom nationalismen som en både enande och splittrande kraft. Den svenska 

historien och berättelser om forna kungars stordåd blev viktiga verktyg i strävan efter ett enat 

och storslaget Sverige. Nationalismen kan man se som en ny diskurs som användes för att 

man inte skulle känna sig vilsen i det nya samhället. Religionen var den gamla diskursen men 

fick under 1800-talet en ny form. Väckelserörelsen bredde ut sig. Denna folkrörelse, som det 

sedan skulle bli, ledde till slut att religionen i mycket inte längre var en officiell norm utan en 

personlig trosfråga. 

   1809 avskaffades adelns monopol på högre ämbeten och frälsejord. Detta är bara ett uttryck 

på att en ny grupp hade slagit sig in i samhället, nämligen de som kallades ”ofrälse 

ståndspersoner”. Detta var början på en ny medelklass, en grupp som hamnade mellan det 

                                                
29 Gustafsson, Harald, Nordens historia. En europeisk region under 1200 år, 1997, sid. 132-133. 
30 Sanner, 1995, sid. 43-44. 
31 Gustafsson, 1997, sid. 133-134, 137. 
32 Dahlberg, Hans, Vårt 1800-tal. Hundra omvälvande år, 2003, sid. 56, 61, 74. 
33 Sanner, 1995, sid. 44.  
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gamla borgerskapet och adeln. Denna sociala utveckling skapade politiska spänningar med 

missnöjda adelsmän och en kungamakt som stödde sig på de ofrälse. Slutet på 1700-talet 

kännetecknades av oroligheter med bland annat en kupp av Gustav III 1772 då han gjorde sig 

av med hattarna och mössorna. Där var bondeoroligheter, ett krig mot Ryssland och 1792 

mördades Gustav III. Sonen Gustav IV Adolf försökte styra så gott han kunde, men när landet 

drogs in i napoleonkrigens dyningar fick han skulden för motgångarna i krigen och avsattes i 

en militärkupp 1809. Det blev en maktfördelning mellan kungen och riksdagen, men någon 

omvälvning var det egentligen inte frågan om. Efter lite strul med tronföljden kom Bernadotte 

och blev kung Karl XIV Johan 1818, men hade egentligen varit en stor man i Sverige sedan 

1810. Mitt i bytet av kungen gick ryssarna till attack i Finland och 1809 var hela området 

ockuperat. Sverige blev tvunget att avträda allt land öster om Ålands hav, Bottniska viken och 

Torne älv.34 Och dessutom ockuperade Frankrike svenska Pommern år 1807 där Gustav Adolf 

helt misslyckas som fältherre. Detta område går 1814 till Danmark och Sverige får Norge i 

union samma år.35 Politiskt var det en turbulent tid. Enväldet kritiserades och den nya 

borgerligheten använde sin ställning för att öva påtryckningar på makthavarna. I Norge (som 

då var svenskt) hade ämbetsmännen makten och 1821 avskaffade de den norska adeln. I 

Sverige avskaffades skråväsendet 1846, men ståndsriksdagen gick inte att rubba, än.36  

   Kring 1800 levde 4/5 av den svenska befolkningen (2,3 miljoner) på jordbruk.37 Sverige 

hade en befolkningsökning under början av 1800-talet och sociala förskjutningar skedde. På 

landsbygden talades det om en proletarisering. Bönderna blev en liten elit medan människorna 

med ingen eller bara lite jord ökade i antal. De nya grupperna på landet började försörja sig på 

en arbetsmarknad och runt mitten av århundradet hade statarna kommit. Den agrara 

förändringen födde den industriella. Man kunde föda fler människor och det fanns ett rörligt 

befolkningsskikt som sökte arbete. Efter 1850 sökte de sig främst till städer. 

Kommunikationen i samhället, med båtar och tåg, utvecklades i rask takt. Mycket av det 

gamla ekonomiska systemet avvecklades och mer kapital kom ut på marknaden. Med ett nytt 

samhälle kom en ny klass. Borgerligheten och dess ideal växte. Denna sociala grupp utgjordes 

av intellektuella, fabrikörer, ämbetsmän och finansmän som inte längre hade adeln som 

förebild.  De läste litteratur som lyfte fram det individuella och originella. I hushållet var 

männen de utåtriktade och kvinnan hade hand om hemmet. Mannen lönearbetade och kvinnan 

blev instängd i hemmet där pigorna tog hand om det mesta som behövde göras. Många 
                                                
34 Gustafsson, 1997, sid. 143, 149-150, 153, 174, 181, 183.  
35 Dahlberg, 2003, sid. 23, 74. 
36 Gustafsson, 1997, sid. 168-169. 
37 Dahlberg, 2003, sid. 11. 
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borgerliga kvinnors utväg blev obetalt socialt arbete och i alla städer startades det 

välgörenhetsföreningar. Ofta satt dock män på ledande poster även i föreningar med 

kvinnodominans.38 Samtidigt kan man se att många av de svenska pionjärerna var kvinnor. 

Inom litteraturen finns bland andra Fredrika Bremer, och Malla Silfverstolpe som i 30 år från 

1820 höll litterär salong i sitt hem varje fredag.39 Individualismen som under, speciellt slutet 

av, 1800-talet präglade hela samhället hade två aspekter. Man krävde individernas frihet från 

auktoriteter och tvång, samtidigt som man framhöll individens sociala ansvar. Ofta fanns det 

en tanke om att det borde finnas en balans mellan de två polerna, individens oberoende och 

individens ansvar.40 

   Hushållets roll förändrades i och med att fler och fler lönearbetade. Det var inte längre en 

produktionsenhet utan inriktades istället mot ett ställe där man åt, sov och umgicks. 

Kärnfamiljen var nu på frammarsch. Denna sorts hem var dock så gott som något specifikt för 

städerna än så länge.41 Vanan att ha sällskapsdjur, som bredde ut sig under 1700-1800-talen, 

fick stor betydelse när det gäller människans respekt för djuren. De fick namn, sågs som 

personligheter och var en del av familjen. Det var i den urbaniserade medelklassen denna 

sentimentalisering skedde. I agrarsamhället fanns djuren som en förutsättning för överlevnad, 

i städerna fanns knähundar vars enda uppgift var att finnas till som ett föremål för mänsklig 

omtanke.42 I och med denna nya roll som djuren fick i de borgerliga hemmen föddes också en 

ny djursyn. Den instrumentella djursynen där endast djurens praktiska värde togs i beaktande 

fick ge vika för en ny djursyn som istället grundades på djurens egna intressen.43 

   Sveriges export i början av 1800-talet dominerades av skogsprodukter och järn. Kanaler 

anlades för att göra transporterna av dessa material lättare, och 1809 fattades beslutet att 

bygga Göta kanal, med förhoppningar om att en rad industriella verksamheter skulle uppstå 

längs med den.44 På 1870-talet kom industrialiseringen igång på allvar och fortsatte sedan 

rulla fram till första världskriget. Först kom ångkraften och mekaniseringen som sedan 

ersattes av elektriciteten och kemisk-teknisk industri. Storföretag som idkade storproduktion 

grundades och näringslivet utvecklades under hela sena 1800-talet. Även fysiskt ändrades 

samhället. Det var nu som Stockholm växte till en verklig storstad, och det var ofta nu i slutet 

på 1800-talet som de äldre städerna växte bortom sina medeltida gränser. Städerna var dock 

                                                
38 Gustafsson, 1997, sid. 162-166. 
39 Dahlberg, 2003, sid. 105, 108. 
40 Sanner, 1995, sid. 142-143. 
41 Gustafsson, 1997, sid. 191-192. 
42 Uddenberg, Nils, Ett djur bland alla andra? 1993, sid. 61, 71.  
43 Cserhalmi, Niklas, Djuromsorg och djurmisshandel1860-1925, 2004, sid. 19-20.  
44 Dahlberg, 2003, sid. 30. 
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segregerade, med välbyggda hus längs med paradgator för de välbeställda och stora 

arbetarområden med kaserner som skulle rymma så många som möjligt.45 Kring 1860 inrättas 

det renhållningsverk i städerna och gaslyktor började lysa upp Stockholm och Göteborg.46 

   I Danmark under 1870-talet kom en facklig och politisk organisering av modern typ först att 

äga rum i Skandinavien. Detta fick genklang, trots motstånd, och på 1880-talet fick den 

skandinaviska socialistiska arbetarrörelsen sitt verkliga genombrott. Det svenska 

socialdemokratiska partiet grundades 1889. Vid sekelskiftet hade rörelsen blivit en central 

aktör i samhällsutvecklingen. Även om de slogs för sociala och demokratiska reformer 

innebar deras etablissemang att rörelsen skolades in i de borgerliga politiska formerna. I 

denna rörelse stod ofta kvinnorna utanför. Arbetarledarna prioriterade klassintressen framför 

könsintressen, och även om kvinnor var med på lokal nivå var de frånvarande på den centrala 

nivån. Det var förstås inte bara arbetarna som organiserade sig. Detta var tiden då de moderna 

organisationsformerna slog igenom. Näringslivets tjänstemän organiserade sig, stat och 

kommuner byggde ut sin byråkrati och kooperationen blev viktig. Flera kvinnoorganisationer 

såg dagens ljus och nykterhetsrörelsen växte sig stark.47 Sanner anser att alla de omvälvningar 

som samhället genomgick, med ökade rörligheter både geografiskt och socialt, och med 

industrialisering och sekularisering, att detta ledde till en osäkerhet hos folket. Osäkerheten 

fick människor att leta efter nya saker som ledde till gemenskap.48 

   I Sveriges ståndsriksdag hade sammanslutningar av riksdagsmän med liknande inriktning 

funnits länge och efter 1866, i den årligen sammanträdande tvåkammarriksdagen, blev de än 

mer organiserade. Men bara på riksdagen, inte ute i landet, och många riksdagsmän stod 

fortfarande utanför alla partier. Första kammaren dominerades av konservativa ämbetsmän 

och jordägare, och några partier bildades inte där förrän efter sekelskiftet. 1876 inrättades 

statsministerämbetet, men det var likväl kungen och de konservativa som styrde. I och med 

unionskrisen med Norge kunde andrakammarliberalerna bilda majoritetsregering, men makten 

återgick snart till högern. 

   Med alla de nya tankeströmningar som bredde ut sig i samhället fanns det även plats för ett 

visst mått av radikalism. Kulturradikalismen inom bland annat litteraturen som många inom 

det nya borgerskapet tilltalades av gjorde att även frågor som hade att göra med 

samhällsomstörtande förändringar fick komma ut i offentligheten. Till exempel frågan om 

kvinnans emancipation, och däri också familjen och äktenskapet, var något som frekvent togs 
                                                
45 Gustafsson, 1997, sid. 186-187, 190. 
46 Dahlberg, 2003, sid. 156, 158. 
47 Gustafsson, 1997, sid. 196-200. 
48 Sanner, 1995, sid. 85. 
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upp av vissa och skapade skandaler, och även många gånger succé. Vetenskapen var en annan 

sak som tog mer och mer plats i samhället, och vetenskapsmännen blev auktoriteter och 

hjältar. Nya uppfinningar togs lätt upp av befolkningen medan Darwins utvecklingslära mötte 

hårt motstånd.49 Hans bok ”Om arternas uppkomst” kom ut på svenska 1871.50 När 

utvecklingsläran emellertid fick fäste så stannade ändå den kristna tanken om människan som 

skapelsens krona kvar. Fast i något modifierad form. Människan fick den översta platsen i 

utvecklingens hierarki. Biologerna ansåg att människan var slutmålet. Fast detta kritiserades 

dock från flera håll. Mark Twain undrade varför inte ett ostron lika väl, och med samma rätt, 

kunde hävda att det var utvecklingens mål?51   

2.2 Tankar om djur 

Människan har i alla tider haft ett behov av att uttrycka sig filosofisk om det som finns 

omkring henne, djuren är förstås inget undantag. De tankar vi i västerlandet har idag om 

djuren grundades redan under antiken och under djurskyddsrörelsens framväxt var de antika 

och medeltida filosoferna ofta citerade. Dessa sedan länge döda människor hade inte djuren 

som huvudsaklig aktör utan djuren råkade oftast följa med när annat diskuterades.  

   I antiken diskuterades rättigheter utifrån naturliga lagar, man utgick ifrån den naturliga 

ordningen av saker och ting. Här var djuren tidigt med i filosofernas tankar. Till exempel 

menade stoikerna att alla rationella varelser hade rättigheter, men sedan debatterades det dock 

om djuren kunde ses som rationella. Empedokles insisterade på att det fanns en universell lag 

som förbjöd alla att döda levande varelser. En annan filosof som levde under antiken hette 

Pythagoras, och han och Empedokles tankar om att vara snäll mot djuren gick ut på att det 

kunde vara vänner och släktingar som reinkarnerats till djur. Religionen gjorde många avtryck 

i de filosofiska tankarna hos bland andra Pythagoras och hans efterföljare som menade att 

människan och djuret bestod av samma element. Dessa menade även att grymhet mot djur 

födde grymhet mot människor. Aristoteles menade i sin filosofi att det i naturen fanns bevis 

för att det var meningen att människan skulle domesticera, jaga och döda.52 Han menade 

också att vissa människor av naturen var slavar. Han förespråkade en perfektionistisk 

rättviseteori, där alla fick det de förtjänade.53 När det gäller filosofen Porfyrios kan man 

nästan tala om djurrätt. Han menade att människan var skyldig djuren rättigheter för djurens 

                                                
49 Gustafsson, 1997, sid. 205, 210. 
50 Dahlberg, 2003, sid. 201. 
51 Uddenberg, 1993, sid. 47-48. 
52 Sorabji, Richard, Animal mind and human morals. The origins of the western debate, 1995, sid. 156-157. 
53 Regan, Tom, Djurens rättigheter. En filosofisk argumentation, 1999, sid. 219. 
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egna intressen, men i grunden handlade det om djurens relation till människan även om de 

ansågs kunna känna hunger, ilska och resonera.54 

   Augustinus menade på medeltiden att människans beteende mot djur inte skulle influeras av 

de moraliska regler som styrde beteendet mot människor. Enligt honom visade Jesus att det 

var höjden av vidskepelse att avstå från att döda djur, och att människan inte delade några 

rättigheter med djuren. På 1200-talet skrev Thomas av Aquino sin Summa Theologica som ett 

försök att summera allt teologiskt vetande och hade Aristoteles som den stora förebilden. Han 

menade att det ofullkomliga var till för det fullkomliga, att djuren var till för människan. Detta 

var, menade han, i enlighet med vad Gud befallde. Enligt Aquino omfattar inte 

barmhärtigheten irrationella varelser och moralens gränser uteslöt icke-människor. Han 

kommer dock till slut fram till att det enda som talar mot djurplågeri är att det kan få 

människor att bli grymma mot andra människor. Under renässansen betonades människan och 

hennes upphöjda ställning. Detta sattes i kontrast till ”de lägre djurens” begränsningar. Detta 

var dock tiden då da Vinci levde och han var djupt bekymrad över djurens lidande och var till 

följd av detta vegetarian.55  

   På 1500-talet syns de första indikationerna på att sällskapsdjuren har satt spår i sina ägare. 

Det börjar nu komma påståenden om att djur har personlighet och intelligens. Montaigne 

fördömde grymhet mot djur runt 1580 eftersom de delade en del egenskaper med människan, 

och eftersom de var skapade av Gud förtjänade de respekt. Men det var även på grund av att 

hans medfödda känslighet blev stött vid åsynen av grymhet. Den vanligaste tanken under 

1600-talet var att djuren hade en sorts slutledningsförmåga som var underlägsen människan. 

De hade känslor, fantasi, minne men kunde inte reflektera. Under den nya tiden angreps den 

”konventionella ortodoxin”, om att djur och människor är mycket olika, från två håll. Ena 

sidan menade att djuren nästan var lika intellektuella som människan. På andra sidan fanns 

skeptiker och fritänkare som förnekade tanken om en högtstående mänsklighet. De menade att 

människan hade bestialiska böjelser och var kapabel till saker som djuren inte skulle drömma 

om att göra. John Locke skrev på 1600-talet att ”Människans upptagna hjärna [..] när hon 

slutar tänka föra henne till en brutalitet som ligger långt under den djuriska nivån”. Även 

religiöst fanns det tankar om likhet mellan djur och människor. John Derpiers 1622: ”Det 

fanns ingen Gud, ingen återuppståndelse och människan dog samma död som djuren.” Han 

var en skeptiker som trodde att människan såsom djuren blev utplånad efter döden. Det fanns 

                                                
54 Sorabji, 1995, sid. 156-157.  
55 Singer, 1999, sid. 211, 213-215, 218. 
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många som hade svårt att tro att människans själ skulle leva vidare medan djurets blev 

utplånad.  

   På 1700-talet skrev Erasmus Darwin att de dagliga observationerna övertygar människan att 

djuren ”träffar vänskapsband” och har en tyst överenskommelse om att inte skada varandra 

under leken. Och visst är det väl så att hunden väntar på att dess ägare ska ge den mat i 

gengäld för de tjänster och den uppmärksamhet den ger ägaren? Med detta vederlägger han de 

påståenden om att djur saknar rättigheter eftersom de inte kan skriva kontrakt.56 Det fanns 

förstås även de som talade för att djuren inte var lika människorna och inte hade några som 

helst rättigheter. René Descartes förnekade att djur kunde hysa några tankar och menade att de 

var automater, maskiner. De är inte medvetna om ljud, lukt, smak, hetta, kyla, hunger, vrede 

eller lust. Han förnekar inte att djuren är vid liv eller att de kan reagera vid yttre stimuli, men 

reaktionen beror då endast på ett kroppsligt organ.57 

   På mitten av 1700-talet sa David Hume att djuren hade förmåga till ”experimentellt 

resonemang” med tillägget att om inte de i sina vardagliga handlingar leddes av förnuft så 

”gör inte heller barn det, och inte människor i allmänhet”. Linné avvisar den rådande 

åtskillnaden mellan rationella och icke-rationella djur i sin Systema Naturae. Han placerade 

människan i samma ordning som apor och fladdermöss, och i samma släkte som 

orangutangen. På slutet av 1700-talet hade Jean-Jacques Rousseau lagt fram tanken att 

orangutanger var människor som inte hade fått möjligheten att utveckla sina färdigheter, och 

han menade att språket var en mänsklig uppfinning och inte en mänsklig egenskap.58 För de 

samtida med Linné (och Linné själv) var det i och för sig ofta lika viktigt att visa på skillnader 

mellan ”civiliserade” och ”vilda” folkslag som att avgränsa de ”vilda” mot aporna.59 

   Emmanuel Kant skrev filosofiska texter under andra halvan av 1700-talet som på många 

håll fick stort genomslag. Han menade bland annat att individer endast kan vara autonoma 

ifall de kan tänka igenom och utvärdera fördelarna i att handla på det ena eller andra sättet, de 

ska kunna tänka igenom vad andra i en liknande situation skulle göra. När detta är gjort fattas 

ett beslut på grundval av genomgången. Det är antagligen få som skulle säga att djuren är 

autonoma i denna bemärkelse. En central tanke hos Kant är ”att autonoma individer kan höja 

sig över att tänka på sina individuella preferenser och istället tänka på var deras moraliska 

plikt ligger”. Att vara en autonom individ är avgörande för att vara en moralisk agent, och det 

är endast moraliska agenter som kan handla rätt och/eller fel, och det är endast dessa som kan 
                                                
56 Thomas, Keith, Människan och naturen, 1988, sid. 135-137, 139, 195. 
57 Regan, 1999, sid. 20-21. 
58 Thomas, 1988, sid. 140, 145-146. 
59 Uddenberg, 1993, sid. 49.  
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hållas ansvariga för sina handlingar. Moraliska agenter ingår i en moralisk gemenskap och 

dessa har plikter gentemot varandra. Den som inte är en moralisk agent står utanför denna 

gemenskap och de moraliska agenterna har inga direkta plikter gentemot dem.60  

   På mitten av 1700-talet var godhet och barmhärtighet officiella ideal och tanken att ”det 

karakteristiska för dygden är att man sprider lycka” gav senare upphov till utilitarismen. Det 

nya under 1700-talet var att det var känslorna som räknades, inte intelligensen eller den 

moraliska kapaciteten.61 Jeremy Bentham (utilitarismens grundare) har blivit berömd genom 

detta textutdrag från 1789: ”Frågan är inte: Kan de resonera? Inte heller Kan de tala? Utan 

Kan de lida?”62 Benthams visioner utgör en grund för 1800-talets djurskyddsrörelse, fast det 

var antagligen få som skulle skriva under på principen med de konsekvenser det kunde få. Att 

radikalt förändra djurens ställning var inte önskvärt. Denne man ville dock inte kräva 

rättigheter åt djuren direkt utan såg det mer som en utopi.63 John Stuart Mill ansåg att 

utbildning kunde ”besegra de djuriska instinkterna” hos både människan och ”i en icke 

försumbar utsträckning” tamdjuren.64 Mill var en efterföljare till Bentham och en föregångare 

till den liberala politiken, var engagerad mot förtryck mot kvinnor och barn, och 1848 

framlade han att djur måste få skydd av lagstiftningen.65 Sanner talar i sin bok om att orden 

”natur” och det som var ”naturligt” spelade en central roll i diskussionerna omkring moral 

under slutet av 1800-talet. Mill beskriver att ordet natur används för ”det som är”, för ”det 

icke-konstgjorda” och för ”hur det borde vara”. Han påpekar det faktum att orden ”lag” och 

”natur” ligger så nära varandra att de ibland glider över i varandra och suddar ut skillnaden 

mellan ”är” och ”bör vara”. Sanner ser detta som träffande för 1800-talet då moral var en 

inneboende egenskap hon människan. Moralen var naturlig.66 

   Uddenberg lyfter fram att skillnaden mellan människor och djur ofta var en fråga om grad 

snarare än en fråga om art, i alla fall under 1700 och 1800-tal. När Charles Darwin skrev om 

utvecklingsläran stötte han på problemet kring hur han skulle förklara människans själ ifall 

hon utvecklats från ”själlösa” djur. Han kom fram till att djuren inte var så själlösa som man 

gärna ville föreställa sig.67  

                                                
60 Regan, 1999, sid. 91-93, 148-149. 
61 Thomas, 1988, sid. 148, 197. 
62 Carlsson, 2007, sid. 13. 
63 Dirke, 2000, sid. 44. 
64 Thomas, 1988, sid. 148. 
65 Carlsson, 2007, sid. 16-17.  
66 Sanner, 1995, sid, 91.  
67 Uddenberg, 1993, sid. 27, 58. 
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3. Djurskyddets organisering, talesmän och värde  
I denna del av uppsatsen kommer själva rörelsen, personerna i den och argumenten som förs 

att läggas fram, med en mindre sammanfattning i slutet på varje avsnitt. Jag startar med 

föreningarnas grundande och går sedan i tur och ordning igenom personerna ur aristokratin, 

tankarna kring civilisation och kultur, tankarna kring utbildning och fostran, för att till slut 

komma till kvinnosynen.  

3.1 Att grunda en rörelse  

Här läggs de tre djurskyddsföreningarna som jag valt att titta lite närmare på fram. Det är 

främst om deras grundande, vilka personer som var med och vilka frågor som de ansåg vara 

viktiga att arbeta med. 

3.1.1 Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen 

”Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen” (SAD) konstituerades på Börsen i Stockholm 

1875 och H. K. H. Kronprinsen blev samma år ständig medlem av föreningen.68 

Initiativtagare till föreningen var politikern och rektorn P. A. Siljeström. Andra personer som 

var närvarande var bland annat läkare och lärare Nils P. Hamberg, professor Hjalmar Kinberg, 

veterinär Carl A. Lindqvist, professor Ernst Morell, professor Gustaf W. Sjöstedt, 

bruksdisponent Nils G. Hero, Johan P. Arrhenius och arméofficern och politikern Carl M. L. 

Björnstjerna.69 Deras målsättning var bland annat att förbättra situationen för arbetshästarna 

och de hemlösa hundarna, att förbättra djurtransporterna och att motverka kupering av öron 

och svans på hund.70 De framhöll gärna det olönsamma med att misshandla djur, och att 

köttkvalitén kunde försämras ifall djuret led innan slakt. (De var emot vegetarianism.) Men 

det allra viktigaste var att förmedla information till folket om djurs behandling, och man ville 

bland annat höja statusen på veterinäryrket. Föreningen var emot de traditionella metoder som 

användes när djur blev sjuka.71 Ur föreningen kom ”Svenska allmänna kvinnoföreningen till 

djurens skydd” 1880 som en särskild avdelning för att 1885 bli självständig.72 Kvinnorna ville 

i sitt djurskyddarbete motverka de grymma slaktmetoderna och modet att använda 

uppstoppade småfåglar som prydnader i huvudbonaderna. De ville även arbeta för bättre 

djurtransporter och mot handeln med levande fjäderfä i städerna. Efter ett sammanträde på 

                                                
68 Svenska djurskyddsföreningens hemsida, http://www.djurskydd.org/historik.html 2007-10-29. 
69 Dirke, 2000, sid. 80. 
70 Svenska djurskyddsföreningens hemsida, http://www.djurskydd.org/historik.html 2007-10-29. 
71 Dirke, 2000, sid. 81-83. 
72 Nordisk familjebok, 1907, sid. 585. 
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slottet i Stockholm 1884, kallad av prinsessan Eugenie, bildades det en barnförening med 

namnet ”Svenska allmänna djurskyddsföreningen för barn och ungdom”. Föreningen leddes 

helt ideellt av lärare för att inom skolan väcka djurskyddsintresse hos nästa generation. Annat 

av intresse att nämna kan vara att SAD 1901 lyckades få till att en avlivningsanstalt för 

mindre husdjur upprättades i Stockholm.73 

3.1.2 Nordiska samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet 
   Av de föreningar jag undersökt lite närmare kommer ”Nordiska samfundet till bekämpande 

af det vetenskapliga djurplågeriet”, sedermera känt som ”Nordiska samfundet mot plågsamma 

djurförsök”, (Nordiska samfundet) näst i en kronologisk lista. Föreningen grundades 1882 av 

dåvarande kommersrådet, senare etatsrådet, Johan C. Lembcke. Han föreslog bildandet av 

organisationen vid ett besök hos Prinsessan Eugenie, och förutom dessa två personer var även 

fru Julie Lembcke, hovfröken Adèle Rudenschöld, professorn, greve Georg von Rosen, 

arkivarie Otto von Feilitzen, generalkrigskommissarie Nils A. Varenius och fru Josephine 

Varenius närvarande. Prinsessan Eugenie var den första som tecknade sig som medlem i 

Nordiska samfundet.74 De följande åren hölls styrelsens sammanträden en gång i månaden på 

Stockholm slott. Johan Lembcke hade redan 1877 i Danmark bildat ”Foreningen till dyrenes 

beskyttelse” och från 1880 var han med om att ge ut tidskriften Dyrevennen.75 Greve Georg 

von Rosen som var med i grundandet av Nordiska samfundet stiftade samma år (1882) 

”Djurvännernas Nya Förening”.76 

   Nordiska Samfundet höll i oktober år 1882 ett konstituerande sammanträde på Hotel 

Rydberg i Stockholm där 19 personer var närvarande, och alla var från den övre klassen i 

samhället. De svenskar som var där var professorn greve Georg von Rosen, 

generalkrigskommissarie Nils A. Varenius, fru Josephine Varenius, hovfröken Adèle 

Rudenschöld, generalkonsul och styrelseledamot i första kammaren C. O. Berg, skribenten S. 

A. Hedin, arkivarie Otto von Feilitzen och pastor G. Vadström. Under mötet bestämdes det att 

föreningens ändamål var att ”verka för den största möjliga inskränkning av vivisektionen 

såsom vetenskaplig forskningsmetod samt för avskaffande af grymma experiment i allmänhet 

på lefvande djur”. Man skulle arbeta för att det skulle stiftas lagar, man skulle sprida 

information och belöna avhandlingar och uppfinningar som befrämjade djurskyddet.77 

Ordföranden från starten och fram till sin död 1892 var Adolf L. Nordwall. Efter hans 

                                                
73 Svenska djurskyddsföreningens hemsida, http://www.djurskydd.org/historik.html 2007-10-29. 
74 Börtz, 1982, sid. 8-9. 
75 Carlsson, 2007, sid. 24-25.  
76 Liander, 1930, sid. 11. 
77 Börtz, 1982, sid. 10-11. 
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frånfälle utsågs ingen ny ordförande eftersom man inte ansåg att det fanns någon som kunde 

ta på sig Nordwalls roll. Inofficiellt fick Georg von Rosen ta över i egenskap av vice 

ordförande. Det var först 1900 som föreningen fick en ordförande genom att Christian L. 

Tenow utsågs. I januari 1883 började de med sin medlemsvärvning genom notiser i tidningar 

och 1896 hade Nordiska Samfundet 100 medlemmar, lika många var de 1900 för att sedan 

1904 helt plötsligt vara 10 000. Därefter gick det nedåt igen.78 

3.1.3 De Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund  
Den tredje föreningen som närmare undersöks i detta arbete är ”De Svenska 

Djurskyddsföreningarnas Centralförbund” (SDFC). Organisationen grundades 1897 och 

initiativet till det kom år 1893 från ordföranden i ”Karlskrona Allmänna Djurskyddsförening”, 

rektorn Ernst Wadstein. Styrelsen i Karlskrona skrev till SAD (som var en stor förening) och 

bad dem utfärda ett upprop till alla föreningar och föreslå en plan för en sammanslutning. 

SAD gjorde så och efter att ha fått jakande svar från nästan alla föreningar tillsatte de en 

kommitté 1895 för att utarbeta ett förslag. I denna kommitté ingick landshövdingen i 

Kopparbergs län och ordföranden i SAD Curry Treffenberg, friherre Ludvig Von Platen, 

pastor P. J. Rosenius, fru Josephine Varenius och bokförläggaren och utgivaren av 

Djurvännernas Tidning Lars Hökerberg. Fru Varenius blev dock sjuk och hennes plats togs 

över av ingenjören K. G. Gustafsson. Ett förslag kom snart och efter det att alla föreningar 

hade fått kommentera och till slut blivit överrens så samlades djurvännerna till konferens på 

Riddarhuset i Stockholm 1897 och grundade organisationen SDFC. För att bli invald i 

styrelsen var man tvungen att bo i, eller i närheten av, Stockholm, vara känd för sitt intresse 

för djurskyddssaken, man skulle äga de kvalifikationer som ”skäligen böra förutsättas för 

ledamotskap i en styrelse” och man skulle ha tid och kraft till att på allvar ta till sig 

uppgiften.79 

   Ordföranden i SAD, C. Treffenberg, var också den som först blev ordförande i SDFC, men 

eftersom han dog bara tre månader senare hann han inte göra något inom föreningen. Den 

som tog över efter honom var deras vice ordförande, friherren och överstekammarjunkaren 

Carl Carlsson Bonde, som sedan innehade posten fram till 1909. Vice ordförande under 

honom var generalmajor Roger M. Björnstjerna 1897-1903 och statskommissarie och 

generaldirektör Christian L. Tenow 1903-1909. Sekreterare under tiden innan 1905 var först 

bokförläggare Lars Hökerberg och sedan professor Hjalmar Dahlström. Andra värda att 
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nämna i styrelsen för SDFC är friherre Ludvig von Platen, ingenjör K. G. Gustafsson, 

generalkrigskommissarie Nils A. Varenius, grevinna Anna Ruuth, hovfröken Adèle 

Rudenschöld, major C. E. Arfwedson, greve Carl Lewenhaupt och överlärare Axel Blomqvist. 

Av dessa personer satt N. Varenius, A. Ruuth och A. Rudenschöld även i styrelserna för 

”Svenska allmänna kvinnoföreningen för djurens skydd” och ”Djurvännernas nya förening” 

(en utbrytargrupp ur SAD). C. C. Bonde var ledamot i den sistnämnda. C. Treffenberg, L. von 

Platen, K. G. Gustafsson och L. Hökerberg var ledamöter i styrelsen för SAD.80 

   Som jag har förstått det var SDFC i egentlig mening inte en egen förening utan mer som en 

paraplyorganisation där de lokala djurskyddsföreningarna kunde samarbeta och hitta ett 

diskussionsforum för de frågor man ville driva. SDFC skulle inte bestämma vad föreningarna 

skulle arbeta med utan endast erbjuda vägledning. Förbundet hade fram till 1909 en konferens 

vart tredje år där ombud från alla medlemsföreningarna var välkomna och i protokollen kan 

man lätt se vilka frågor som ansågs viktiga. Bland annat tar man upp den moraliska 

uppfostran av nästa generation och spridandet av djurskyddsfrågan som mycket centrala 

områden att engagera sig i. Även tillämpning och skärpning av lagen mot djurplågeri och 

slaktfrågan ansågs vara viktiga att arbeta med. Hökerberg framhåller vikten av att djurskyddet 

upptas i ungdomens uppfostran, att lagstiftningen stödjer djurskyddet, att slakten humaniseras, 

att småfågelskyddet ökar i omfattning och att djurskyddsföreningarnas ekonomi stärks.81 

SDFC agiterade dock även som en ”vanlig” förening, de försökte påverka riksdagen och drev 

processer mot djurplågare.82 

 

Som det är lätt att se så finns det ingen tvekan om att det var en aristokrati som hade grepp om 

rörelsen från första stunden. Många av namnen dyker dessutom upp flera gånger inom flera 

olika föreningar, vilket pekar på att det även fanns en elit inom djurskyddsrörelsen. Två 

kungligheter som på olika sätt hade samröre med djurskyddsföreningarna har också blivit 

nämnda. Inom förbunden finns professorer, majorer, friherrar, grevar, pastorer, en 

landshövding, en generaldirektör och en mängd andra titlar. Detta är inga arbetare eller 

småföretagare, detta är rika människor med status i samhället.  

   Vad gäller föreningarnas ändamål och målsättning verkar de alla tre vara överrens om att 

det är viktigt att få ut djurskyddsfrågan till så många som möjligt och att få in den i 

ungdomens fostran inom skolan. Slakten är också en sådan sak som ofta dyker upp som ett 

                                                
80 Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund 1897-1947, 1948, sid. 11-13, 15, 26. 
81 Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund 1897-1947, 1948, sid. 26, 29-30. 
82 Dirke, 2000, sid. 97. 
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mycket viktigt område att arbeta för en förbättring i, och djurtransporter nämns ganska 

frekvent. Husdjur är de djur som nämns, inte några vilda djur, förutom småfåglar. Däremot 

har de tre föreningarna lite olika inriktning när det gäller vad de anser som viktigast. SAD ser 

utbildningen i djurskyddsfrågan som det allra viktigaste att engagera sig i. När de nämner 

specifika djur är det djur som figurerar i städer, och de framhåller att djurskyddet är praktiskt, 

att det är lönsamt. Nordiska samfundet däremot ser det vetenskapliga djurplågeriet som det 

absolut viktigaste att arbeta mot. De ville att vivisektionen skulle avskaffas. De andra två 

föreningarna nämner inte detta alls. SDFC såg även de på utbildningen som viktig, men de har 

också en mycket stark sida av att försöka förbättra det lilla lagliga skydd djuren hade. De 

agerade mycket inom politiken och juridiken. 

3.2 Grunderna i rörelsen 

Jag kommer nu till vad som utgör del två i huvudanalysen. Här tar jag först upp fakta om de 

personer som var representanter för rörelsen, och sedan de åsikter och argument som dessa 

personer visar i sina texter.  

3.2.1 Familjer och relationer 

Jag har läst igenom 9 skrifter, skrivna av 7 personer, som jag sedan använt i undersökningen. 

Här tänker jag ta upp dessa författare i bokstavsordning. 

   Blomqvist, Axel: Överlärare. Född i Tunhem i Älvsborg 1855, hans far var soldat Johannes 

Blomqvist. Han tog folkskollärarexamen i Linköping 1883, blev lärare i Stockholm samma år 

och 1901-1920 var han överlärare. Han satt som ledamot och ordförande i flera föreningar 

inom områdena skola och ungdom. Han skrev bland annat böcker i utbildningssyfte, 

djurskyddsskrifter och pedagogiska uppsatser, var även redaktör för några tidskrifter. Gifte sig 

med Ebba Biörck 1887. Hans djurskyddsengagemang ledde t.ex. till att han erhöll en medalj 

från djurskyddsföreningar i Sverige, Finland och Norge.83 Blomqvist var vice ordförande i 

SDFC 1928-1935, ordförande 1935-1937, han hade suttit i styrelsen sedan 1903.84 I Nordiska 

samfundet satt han som ordförande 1925-1933.85 Texten jag läst av Blomqvist heter Några 

orsaker, manande till fortsatt kamp för djurens skydd och är egentligen ett föredrag han höll 

1892 vid Svenska allmänna kvinnoföreningen till djurens skydds årsmöte. 

                                                
83 Vem är det? Svensk biografisk handbok 1929, 1928, sid. 95. 
84 Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund 1897-1947, 1948, sid. 11-12, 15. 
85 Djurens rätts hemsida, 
http://www.djurensratt.se/portal/page?_pageid=33,12356&_dad=portal&_schema=PORTAL 2007-10-17.  
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   Feilitzen, Otto Theodor Fabian von: Han var ämbetsman och pedagog. Föddes 1820 på 

Åkerstad i Östergötland och dog 1889 i Stockholm. Han var son till major Olof von Feilitzen 

och Charlotta f. Ehrenborg. Han tog en fil. Dr. 1845 vid Uppsala Universitet och var under en 

tid föreståndare för Stockholms lyceum.86 Han blev 1874 arkivarie i riksarkivet, men avgick 

1885. Han skrev flera småskrifter som avsåg att förädla och upplysa de lägre folkklasserna,87 

och flera noveller som många översattes till andra språk. Han var också författare till 

pedagogiska och sociala arbeten, och uppsatser i tidningar och tidskrifter. Han gifte sig 1853 

med Maria Leyonmarck. Släkten von Feilitzen kommer från grevskapet Ruppin i 

Brandenburg och inkom till Sverige 1620 med Adam von Feilitzen, som av Gustav II Adolf 

erhöll godset Tirsen i Livland. Släkten räknades till Livlands ridderskap och adel även om den 

aldrig introducerades på Riddarhuset i Riga. Adams sonson, kapten Carl von Feilitzen, 

flyttade till Östergötland och Carls sonson, major Johan von Feilitzen adlades 1818, men den 

linjen dog ut med hans son. Johan var Ottos farbror.88 Feilitzen var med och grundade 

Nordiska samfundet.89 Texten jag läst av Feilitzen är egentligen ett tal han höll 1887, 

Inledningsord vid sammankomsten i djurskyddssaken hos H. K. H. Prinsessan Eugenie. 

   Hökerberg, Fredrik Lars: Bokförläggare. Han föddes 1851 i Örebro och dog 1924 i 

Stockholm. Var son till landssekreteraren Gustaf Fredrik Hökerberg och Emma Fredrika f. 

Elers. Han studerade vid Uppsala Universitet i några terminer och var litterärt biträde hos P. A 

Norstedt och söner 1873-77. Samtidigt verksam som tidningsman i bland annat Stockholm 

Dagblad. 1878 började han ge ut månadsskriften Djurvännen med professor G. W. Sjöstedt 

som redaktör, och mellan 1890 och 1901 gav han ut Djurvännernas tidning. Han hade under 

hela sin verksamma tid förtroendeuppdrag inom bokförlags- och bokhandelsvärlden. 1883 

startade han Verdandi i förening med skolföreståndarinnan Anna Sandström. Detta var en 

tidskrift för ungdomens målsmän och vänner, och redan från början väckte den 

uppmärksamhet genom sina nymodiga pedagogiska synpunkter. 1881 gifte han sig med Ida 

Sjögren.90 Hökerberg var sekreterare i SDFC 1897-1903, men satt i styrelsen ända till 1912, 

och satt i styrelsen för SAD under okänt antal år.91 Texten jag läst av Hökerberg heter Något 

om djurskyddsföreningarnas verksamhet som trycktes 1896. 

   Nordwall, Adolf Leonard: Skolman och ämbetsman. Han föddes 1824 i Linköping och 

dog 1892 i Strängnäs. Var son till kyrkoherde Johan Nordwall och Ulrica f. Callerström. Blev 
                                                
86 Svenska män och kvinnor Biografisk uppslagsbok 2 C-F, 1944, sid. 502. 
87 Svenskt biografiskt handlexikon I:331, 1906, sid. 331, http://runeberg.org/sbh/a0331.html 2007-12-17. 
88 Svenska män och kvinnor 2 C-F, 1944, sid. 502-503.  
89 Börtz, 1982, sid. 9. 
90 Svenska män och kvinnor 3 G-H, 1946, sid. 615.  
91 Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund 1897-1947, 1948, sid. 13, 15, 25-26. 
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student på Uppsala Universitet 1843, tog sin fil. kand. 1850, fil. dr. 1851 och sedan docent i 

etik 1852. Var sedan lektor i filosofi 1853-90 i Strängnäs, men hans lärartjänstgöring avbröts 

1858-65 då han var chef för Ecklesiastikdepartementets nybildade byrå för ärenden rörande 

den högre skolundervisningen. Doktorsavhandlingen 1851, Om Kants deduction af de rena 

förståndsbegreppen, blev belönad med kronprinsens större pris. Han gifte sig 1853 med 

Emelie Söderholm.92 Nordwall grundade ”Strängnäs Djurskyddsförening” 187093 och var 

ordförande för Nordiska samfundet 1882-1892.94 Av Nordwall har jag läst två skrifter. Om 

djurskyddets grundsatser samt dess vigt och betydelse för den allmänna uppfostran, den kom 

1880 och är egentligen ett föredrag. Och Bör och kan någonting göras till förekommande af 

djurens misshandling?, denna bok trycktes redan 1857. 

   Svartengren, Torsten Hildebrand: Pastor. Föddes 1847 i Södra Finnskogen i Värmland. 

1869 avla han examen vid Karlstads högre allmänna läroverk och studerade sedan vid 

Uppsala Universitet. Efter sina studier ägnade han sig huvudsakligen åt enskild 

predikoverksamhet. 1880 fick han dispens från akademiska examina för inträde i prästämbetet 

och prästvigdes samma år. Han förordnades kort därefter att vara föreståndare för statens 

lapska småskoleseminarium som var förlagt inom Jokkmokks församling. 1888 blev han 

komminister i Neder-Luleå och 1899 kyrkoherde i Umeå. Han var dessutom flitig som 

författare, han utgav bland annat en Abc-bok på lapska språket, redigerade en upplaga av 

lapska psalmboken och flera lapska läroböcker.95 Skriften jag läst av honom heter Menniskans 

pligter mot djuren jemte regler för djurens behandling och kom ut 1885.  

   Tenow, Elna Lovisa Johanna: Författarinna. Hon föddes 1862 i Stockholm och dog 1944 i 

Uppsala. Hon var adopterad av poststationsföreståndaren i Leksand, Kopparbergs län, Johan 

Ros och Sara f. Lundbergsson. Var elev vid Högre allmänna läroverket i Västerås 1873-78, 

och publicerade 1887 en samling skisser under signaturen Guido. Hon ansågs vara en 

opinionsbildare i frågor rörande bostadens, hushållsarbetets och umgängeslivets 

rationalisering. Kritiserade 1800-talets borgerliga paradvåning och ivrade för en funktionellt 

och hygieniskt mer tillfredsställande hemmiljö. Hon var medarbetare i tidskriften Idun från 

1889 och redaktör för tidskriften Fylgia 1895-98. Mellan åren 1887 och 1919 var hon gift 

med generaldirektören Christian Tenow.96 Hon var redaktör för Nordiska samfundets tidskrift 

                                                
92 Svenska män och kvinnor 5 LINDORM-O, 1949, sid. 533. 
93 Dirke, 2000, sid. 78. 
94 Carlsson, 2007, sid. 183. 
95 Nordisk familjebok Uggleupplagan. 27. Stockholm-Nynäs järnväg-Syrsor, 1918, sid. 856-857, 
http://runeberg.org/nfcg/0468.html  2007-12-17. 
96 Svenska män och kvinnor 7 SIBYLLA-TJÄLLGREN, 1954, sid. 479-480. 
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Medlemsbladet från starten 1902 och 20 år framåt, och ledamot i styrelsen under flera år.97 Av 

Tenow har jag läst två texter. Först ett föredrag från 1894 som heter Om det vetenskapliga 

menniskoplågeriet, företrädesvis i de nordiska länderna, och sedan ett tal som hölls 1897 

under titeln En insats i kulturutvecklingen. 

   Varenius, Josephine: Född Forselius, Gift med generalkommissarien Nils Varenius och 

mor till statsvetenskapsmannen Per Otto Varenius. Släkten Forselius kommer från Arboga 

och äldste kände stamfadern var snickareåldersmannen Olof Forselius som levde under 1700-

talets första del. Han var far till bland andra komministern och hovpredikanten Olof Forselius. 

Från dennes äldste son, kyrkoherden och kontraktsprosten Per Olof Forselius härstammar alla 

nu levande personer i släkten. Inom Per Olofs närmaste familj finns ingenjörer, en kapten, 

trafikchef och kommunpolitiker.98 Varenius var med i grundandet av Nordiska samfundet99, 

hade samröre med SDFC100 och var ordförande för ”Svenska allmänna kvinnoföreningen till 

djurens skydd”.101 Texten jag läst av Varenius heter Om behofvet och nyttan af 

djurskyddsföreningar samt den del qvinnan kan och bör taga i djurskyddsarbetet och är 

egentligen ett föredrag som hölls 1883.  

   När det gäller fyra av skrifterna så är SADs kvinnoförening ansvarig för dess utgivning, det 

är skrifterna av Svartengren, Tenow, Blomqvist och Varenius. Vad gäller de två sistnämnda 

så är det frågan om föredrag som hölls vid två av SADs kvinnoförenings årsmöten, även 

Hökerbergs text är ett föredrag som hölls vid ett sådant tillfälle. Tenows text är från när hon 

höll tal som representant för SADs kvinnoförening på en kvinnokongress. 

 

Sven Lundkvist skriver i sin bok om folkrörelserna att de ställningstaganden som 

människorna som var rörelsens ansikten utåt gör är väsentliga eftersom de var talesmän för en 

opinion. De vill ta vara på sin kärngrupps intressen. De ska därför inte heller ses i första hand 

som enskilda personer, utan som en del av en grupp.102 Alla dessa personer som jag tagit upp 

är människor som syntes i offentligheten och eftersom alla har fått texter, tal eller föredrag om 

djurskydd utgivna så kan de ses som representanter för rörelsen. Vad dessa personer har 

gemensamt mer än ett engagemang för djurskyddsfrågan är att de alla har en välbärgad 

bakgrund. De kommer från familjer där människor med ställning och status ingår, och de har 

aldrig behövt vara oroliga för att klara överlevnaden. Alla levde också i en urban miljö. De 
                                                
97 Börtz, 1982, sid. 22, 50. 
98 Svenska män och kvinnor 2 C-F, 1944, sid. 556.  
99 Börtz, 1982, sid. 9. 
100 Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund 1897-1947, 1948, sid. 21. 
101 Tenow, Elna, En insats i kulturutvecklingen, 1897, sid. 2. 
102 Lundkvist, 1977, sid. 166. 
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har alla en akademisk studietid bakom sig, flera av dem har studerat vid Uppsala universitet. 

Flera av dem har även varit anställda inom den offentliga sektorn, eller i alla fall på något vis 

haft staten som chef.  

   Josephine Varenius lyfter fram i sin text att varje människa innan inträdandet i en förening 

måste vara beredd på att uppoffra både tid och pengar. Och kanske är det fruktan för denna 

uppoffring som gör att många hellre avfärdar föreningarna, till djurens eller människornas 

gagn, som överflödiga.103 Tenow skriver i en av texterna att djurskyddsrörelsen är annorlunda 

från andra stora rörelser eftersom den har utgått ifrån samhällets höjder och sedan gått djupare 

och djupare ned i samhällslagren och förändrat tankesätten.104 I den andra texten står det att 

de i en framskjuten samhällsställning och med en hög bildningsgrad borde lättare än andra 

erkänna de krav som den framskridande civilisationen gör.105 Även Nordwall skriver med 

förvåning att det fortfarande bland de bildade klasserna finns människor som betvivlar vikten 

av djurskyddsföreningar. Han skriver också att det borde finnas så många 

djurskyddsföreningar som möjligt, och att det bästa vore om medlemmarna kommer från alla 

stånd och trakter.106 Blomqvist anser att det är en sorglig företeelse när samhällets 

förnämligaste, de bildade och högt uppsatta, bedriver jakt och fiske för nöjes skull, och 

kapplöpningar vid tillställningar. Dessa personer borde istället föregå med gott exempel.107  

   Uddenberg menar att aristokratin tillskrev sig en biologiskt given förmåga att ta till sig de 

egenskaper som behövdes för att avancera i samhället. Förr var börden viktig, rätt föräldrar 

gav en viss position, men på 1800-talet hade ”det blå blodets” legitimitet bytts ut mot ”den 

smarta hjärnans”.108 Aristokratin ansåg sig ha en högre intelligens och detta legitimerade 

deras förmåner, lika mycket som det gav dem skyldigheter i samhället. Även om ingen av 

dessa personer kommer från den introducerade adeln så har de, såsom ”ofrälse 

ståndspersoner”, tagit till sig de ideal som adeln såg som sina, och som under 1800-talet flöt 

ihop med det nya borgerskapets ideal. Ord som förädling, utbildning och humanitet var 

rättesnören.109  

                                                
103 Varenius, Josephine, Om behofvet och nyttan af djurskyddsföreningar samt den del qvinnan kan och bör taga 
i djurskyddsarbetet, 1883, sid. 3.  
104 Tenow, 1897, sid. 1-2. 
105 Tenow, Elna, Om det vetenskapliga menniskoplågeriet, företrädesvis i de nordiska länderna, 1895, sid. 4. 
106 Nordwall, A. L. Bör och kan någonting göras till förekommande af djurens misshandling? 1857, sid. 12, 25. 
107 Blomqvist, Axel, Några orsaker, manande till fortsatt kamp för djurens skydd, 1892, sid. 8. 
108 Uddenberg, 1993, sid. 25. 
109 Se Inledning del 1.5 i denna uppsats. 



Madeleine Johansson  Djuren och den ädla människan  

29 
 

3.2.2 Civilisation och kultur 

Människorna som levde på 1800-talet var på många sätt präglade av upphöjningen av 

vetenskapen som skedde under detta århundrade, och upplysningstankarna var i mycket 

rådande. Djurskyddsrörelsen är inget undantag från detta och djurvännerna tog gärna upp 

vetenskapliga begrepp och upptäckter som argument för djurskyddet. Det var även en tid av 

utbredd humanitet och det cirkulerade många tankar om hur man bäst skulle hjälpa de 

människor som hade det svårt.   

   Enligt Nordwall är civilisationens mål mänsklighetens förädling och lycka. Största delen av 

de lidanden som finns i världen framkallas av orättvisa och obarmhärtighet.110 Tenow menar 

med kultur en förädling av seder och tankesätt, en förening av snille, förstånd och känsla, och 

en segerrik kamp mot naturens reflektionslösa hårdhet.111 1857 skriver Nordwall att han 

önskar se Sverige vika in på den väg som så många andra civiliserade nationer redan har 

beträtt. De som förespråkar djurskydd är förtjänta av den äkta humanitetens tacksamhet.112 

   I sin andra text skriver Nordwall att djurskyddet i många avseenden är ett människoskydd. 

En god människa ska ge skydd åt värnlösa medmänniskor mot de starka, men också ge skydd 

åt de starka mot sig själva, mot frestelsen att missbruka sin styrka. Det är känt att många 

starka människor uppför sig på ett berömvärt sätt mot varandra, men inte mot de svaga 

eftersom de inte erkänner dessa som sina likar. Fast ifall dessa hade fått lära sig att visa 

barmhärtighet mot varelser som står långt under dem så skulle de inte kunna annat än handla 

rätt mot sina medmänniskor.113 Liander skriver att djurskyddets omedelbara uppgift är att 

skydda djuren mot människan, och att detta förstås inte är smickrande för människan. Han 

menar att människan i sin ställning som naturens herre inte har behandlat djurvärlden på ett 

sätt som varit henne värdigt, i och med att människan är en förnuftig varelse. Människan står 

långt ifrån idealet. I texten tas det även upp att drottning Victoria av England sagt att ”ett 

folks kulturståndpunkt anges av dess sätt att behandla djuren”.114 Feilitzen omtalar 

djurskyddsrörelsen som ett filantropiskt kulturarbete. Ett arbete i de godas tjänst.115 Blomqvist 

anser att det är nedslående att djurskyddsföreningar ska behövas i länder som under 

århundraden varit föremål för civilisationens och kristendomens påverkningar.116 För 

                                                
110 Nordwall, Adolf, L. Om djurskyddets grundsatser samt dess vigt och betydelse för den allmänna uppfostran, 
1880, sid. 14. 
111 Tenow, 1897, sid. 1. 
112 Nordwall, 1857, sid. 10-11. 
113 Nordwall, 1880, sid. 18-20.  
114 Liander, 1930, sid. 13-14. 
115 Feilitzen, Otto von, Inledningsord vid sammankomsten i djurskyddssaken hos H. K. H. Prinsessan Eugenie, 
1887, sid. 11. 
116 Blomvist, 1892, sid. 2.  
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Svartengren är djurplågeri ett bevis på råhet och hjärtlöshet. Och han är rädd att man genom 

att tanklöst fiska och jaga ska utrota fiskarna, villebrådet och fåglarna. Att det en dag endast 

ska finnas en ödemark kvar.117  

   ”Det är onekligen ett af vår tids mest utmärkande drag, att man på alla områden söker 

afslipa den forna råheten” skrev Nordwall 1880 och menade att människan utvecklats som art 

och därför inte borde nedlåta sig till att visa grymhet, inte ens mot djuren. Det står att 

djurskyddet framför allt annat handlar om människans förädling, och inte bara är till fördel för 

djuren även om det låter så på namnet. Det är viktigt att minska summan av orätt som 

människosläktet gör och som försämrar henne, och dessutom ökar släktets moraliska ansvar 

varje dag. Han menar att människan bör ”stödja sig på det faktum, att den moraliska 

instinkten hos alla civiliserade folk uppfattat menniskans förhållande till djuren så” att de har 

rätt att använda djuren till sin egen nytta, men de har inte rätt att plåga eller misshandla dem. 

Det fordras av en människa att känna medlidande med dem som lider, och när rättskänslan 

och medlidandet vaknat vill man inte fordra mer av djuret än man anser rätt. ”Att göra så 

kallas att handla menskligt.” Enligt Nordwall är djurskyddets högsta och allmännaste 

grundsats egentligen detsamma som den mänskliga sedlighetens, de stödjer sig båda ytterst på 

rättvisa och barmhärtighet.118 Varenius talar om att varje människa bör göra sin plikt och att 

de själva bör känna att det initiativet ska tas. Inte bara mot sina medmänniskor utan även mot 

djuren. Hon ser inte heller något hinder för att samtidigt arbeta för både människans och 

djurens bästa.119 Tenow i sin tur anser att djurskyddet inte endast resulterar i bättre 

förhållanden för ”våra stumma bröder” utan att den är till gagn för hela kulturen. Att det är av 

betydelse att man odlar kärlek till djuren eftersom det förädlar sinnet, motverkar själviskhet 

och höjer människans allmänna nivå. Denna kärlek bereder väg för den andliga kulturen. Hon 

skriver att det i de länder där djuren missaktas mer än i andra länder råder sorgliga 

förhållanden. Folkkaraktären blir vild och opålitlig i samma grad som individen vänjer sig vid 

hjärtlöst översitteri mot de värnlösa. Hon drar sedan en parallell till Sydeuropa och deras 

”grymma folknöjen”.120 För henne har djurskyddet till uppgift att leda mänskligheten ännu lite 

högre upp mot civilisationens slutmål, och hon är förvånad att det är först under de senaste 

årtionden (texten är från 1894) som vi kommit på ”att vi äro grymma mot våra husdjur”.121 

                                                
117 Svartengren, T. H. Menniskans pligter mot djuren jemte regler för djurens behandling, 1885, sid. 18-19. 
118 Nordwall, 1880, sid. 3-5, 8-9 
119 Varenius, 1883, sid. 3-4. 
120 Tenow, 1897, sid. 3, 5. 
121 Tenow, 1895, sid. 4. 
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Även Feilitzen talar om kärlek när han skriver att djurskyddet inte endast är en kärlekstjänst 

mot djuren utan i lika stor grad en kärlekstjänst mot mänskligheten.122 

   Även kristendomen tas upp av Nordwall som menar att tron håller fast vid rättvisans 

yrkanden men i främsta rummet kräver kärlek. Rättvisan återgäldar både gott och ont i lika 

mått, men kärleken föreskriver människan att ge mer gott eller mindre ont än hon erhållit. 

Kärleken kan ge en övervikt uppåt mot högre moralisk förädling eller nedåt mot större 

moralisk uselhet. Ju rättvisare en människa är och ju mer hon kan uppoffra för andras bästa, 

desto ädlare är hon.123 En annan som tar upp kristendomen är Blomqvist. Han skriver att 

människan gruvligen har misstagit sig på den uppgift hon fick av Gud. När människan blev 

herre över allt var det inte meningen att hon skulle förvandla jorden till en tortyrkammare. Det 

finns enligt Blomqvist inget grymmare eller oädlare än att med våldsamhet behandla de som 

oegennyttigt offrar sina liv i ens tjänst.124 Svartengren lyfter fram samma saker. Människan är 

naturens herre eftersom hon är skapelsens krona men bara därför har hon ingen rätt att 

behandla djuren hjärtlöst. Människan ska öva förstånd och godhet mot alla varelser på jorden, 

som en konung. Gör hon inte detta är hon istället en tyrann. Djurplågeri är en synd mot 

djuren, mot en själv och mot Gud. Mot Gud eftersom de är Hans skapelse.125 

   Enligt Liander är djurskyddet en naturlig del av samhällets utveckling. ”På livets primitivare 

stadier är individens uppmärksamhet uteslutande riktad på honom själv och hans egna 

intressen.” Det var en självbevarelsedrift som i början av människans utveckling behövdes för 

överlevnaden. Fast i och med att samhällsutvecklingen gick framåt kunde den i sina grövsta 

former kopplas bort mer och mer. Samtidigt kunde individen få möjlighet till att reflektera 

över omgivningen och ta ställning till den. Människan sökte då i första hand kontakt med 

djurvärlden eftersom det är den som i hennes omgivning står henne närmast. Vissa djur var 

henne till nytta, togs upp i människans tjänst och det förde dem samtidigt in under 

människans andliga inflytande och hennes skydd.126  

   Tenow ser vivisektionen som en stor broms på civilisationen, om det inte till och med för 

samhället bakåt, mot hedendomens råhet. Om vi säger okej till vetenskapligt djurplågeri, 

säger vi även okej till vetenskapligt människoplågeri. Vetenskapsmännen går från djur till 

människor. Det håller redan på att ske (1894), och detta hindrar tidsandans förädling.127 

                                                
122 Feilitzen, 1887, sid. 4. 
123 Nordwall, 1880, sid. 10.  
124 Blomqvist, 1892, sid. 7. 
125 Svartengren, 1885, sid. 16-17, 25. 
126 Liander, 1930, sid. 1-2. 
127 Tenow, 1894, sid. 5. 
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   I debatten kring djurskydd kommer ofta frågan om förnuft upp, och att djuren saknar det. 

Nordwall svarar med att det hos varje människa fordras en viss grad av förnuftsutveckling 

som villkor för att få laglig myndighet, men att det är en enorm skillnad mellan myndighet 

och barmhärtighet, för barmhärtighet är allt de frågar efter. Ifall det krävs en högre intelligens 

för att få rätt till barmhärtighet så skulle alla vansinniga och idioter få behandlas värre än djur. 

Barmhärtighet har att göra med lidande och inte med förnuft. 

   ”Hvem skulle väl vilja hafva på sitt samvete, att han kunnat minska summan af dessa 

lidanden och ändock icke gjort det? Men ännu mera: hvem skulle vilja hafva på sitt samvete, 

att han kunnat göra det uppväxande slägtet ädlare och bättre, men försummat tillfället att göra 

det?”128 

   Djurvännerna tar ofta upp i sina texter frågan kring människans förädling och utveckling. På 

många ställen står det att djurskyddet är till för människorna och att det helt enkelt ska hjälpa 

dem att bli bättre människor. Djurskyddet talar till individernas samveten och det är enligt de 

texter jag läst människans plikt att handla moraliskt riktigt eftersom hon har intelligens och är 

en upphöjd art, ”skapelsens krona”. Eftersom de är kristna människor är det viktigt att de 

handlar rätt och efter Kristus kärleksbudskap. Gud skapade både människor och djur, på så vis 

är de lika, samtidigt satte Gud människan att ta hand om djuren. Djurplågeri kan ses som en 

synd. 

   En annan som talade om utveckling var Darwin, och hans utvecklingslära fick under 1800-

talet tjäna som argument till väldigt mycket. Vissa tog stöd i den när de sa att de ”primitiva 

folkslagen” var en länk mellan de civiliserade människorna och aporna. Eller när de lägre 

utvecklade ursprungsbefolkningarna i kolonierna ansågs dömda till undergång då de mötte 

”en högre utvecklad ras”. Men evolutionen användes också när människorna började 

identifiera sig med djuren.129 Djurskyddsrörelsen tar hjälp av biologin när de säger att 

människor och djur är lika, att de kommer från samma ursprung och är byggda på liknande 

sätt. Fysiologiskt bör människan och djuret känna smärta på samma sätt, och vad är det som 

säger att vi psykologiskt inte känner samma känslor?  

   Även om detta är en tid av vetenskap så får man inte göra vad som helst i dess namn. Tenow 

kritiserar vetenskapsmännen för både djurplågeri och människoplågeri i sin text från 1895. 

Hon skriver om flera vivisektörer som dessutom har utfört experiment på människor, 

företrädesvis på de svaga i samhället t.ex. barn, bara för att stilla sin nyfiken.130 

                                                
128 Nordwall, 1880, sid. 11-12, 20. 
129 Uddenberg, 1993, sid. 51. 
130 Tenow, 1895.  



Madeleine Johansson  Djuren och den ädla människan  

33 
 

   Den civiliserade människan bör på alla sätt möjliga förhindra att hon faller tillbaka till forna 

tiders råhet. Mänskligheten har utvecklats till en nivå där individerna inte längre för 

överlevnaden behöver agera själviskt utan istället kan känna medlidande. Och vilka lider om 

inte de värnlösa djuren? Att visa barmhärtighet mot djur leder till ytterligare förädling och 

utveckling av människosläktet, och kärleken verkar upphöjande av människornas allmänna 

kulturnivå. Så gick tankarna inom djurskyddsrörelsen under 1800-talet. I Sanners bok hittar 

man att tankarna om samhällets och mänsklighetens utveckling fanns inom den moraliska 

utopin också. Utopisterna menar att den civiliserade världen aldrig varit mer moraliskt 

högtstående, men de oroas samtidigt över att det ska komma en moralisk nedgång. Samhället 

visar spår av förfall och individerna måste leva sina liv gott för att förhindra detta.131 

3.2.3 Utbildning och fostran 

Som vi till viss del sett i föregående kapitel, och även tidigare i uppsatsen, var det uppväxande 

släktets utveckling och förädling något viktigt för det ledande skiktet i 1800-talets Sverige. 

För djurskyddsrörelsen var moraliska kunskaper precis lika viktiga som vetenskapliga och 

praktiska kunskaper, om inte viktigare till och med. 

   För Hökerberg är den ”uppfostrande verksamheten” av mycket stor betydelse. Om de lyckas 

förbättra människorna ska även djurens behandling bli allmänt bättre. Tänk bara när den nu 

uppväxande pojken blir generaldirektör, vad kan han då inte göra för djuren? Det är dock så 

att det inom all uppfostran ingår två moment, det moraliska och det undervisande. Den första 

avser att påverka människans känsla medan den senare vänder sig till människans förstånd. 

Han ser det som naturligt att det moraliska har fått stort utrymme inom djurskyddet. Att 

föreningarna många gånger har betonat ”att barmhärtigheten är en af människans ädlaste 

känslor”, och lika många gånger vädjat till den mänskliga känslan som kräver rättvisa. När det 

gäller direkt undervisning av folket anser Hökerberg att detta är ett av de största hindren för 

djurskyddsrörelsen, eftersom okunnigheten många gånger ”är en hård flinta” som dessutom 

kan ses som vishet. Folket anser inte att de behöver lära sig något eftersom de redan kan det 

de behöver. Men han säger att man inte ska låta sig avskräckas. Att skingra okunnigheten är 

ett måste om målet för djurskyddet någonsin ska kunna nås.132 Nordwall menar även han att 

mycket djurplågeri handlar om tanklöshet från människors sida, och ser det som naturligt att 

de som vänjer sig vid att betrakta djurs lidande snart även förlorar medkänslan för människor. 

                                                
131 Sanner, 1995, sid. 259-261. 
132 Hökerberg, Lars, Något om djurskyddsföreningarnas verksamhet, 1896, sid. 11-14, 28.  
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Han hoppas på en spridning av de utländska skrifter som finns i djurskyddsämnet.133 Om vi 

istället ser på Hökerbergs text tar han där upp svältfodring och övergödning som enligt honom 

är djurplågeri som beror på okunnighet. Även de dagligen på landsbygden förekommande 

kvacksalverierna vid sjukdom, och de mörka, kalla, dragiga och kvava stallarna och 

ladugårdarna beror på en djupt rotad okunnighet hos folket. Inte av obarmhärtighet eller 

känslolöshet. Han anser att undervisningen av den stora allmänheten på landsbygden är den 

absolut viktigaste frågan för djurskyddsföreningarna. Han tänker på de oräkneliga djur som 

från den första dagen till den sista i sina liv får lida för ”den rådande okunnigheten i dessa 

stycken”. Det mesta av djurplågeriet sker utan att det från människans sida finns någon avsikt 

att göra något ont.134 

   Nordwall avslutar sin text från 1857 med vad han betecknar som ”tänkvärda ord”. De är 

hämtade från en årsberättelse från en djurskyddsförening i Linz 1857. Det står där att det är 

särdeles svårt att lära de obildade samhällsklasserna ett riktigt begrepp om djuret. Detta 

eftersom de är vana vid att betrakta dessa oförnuftiga varelser som människans egendom, och 

dem kan hon behandla hur hon vill. Det står dock att det även hos gemene man finns en ren 

känsla av mildhet.135 Han anser att människans lycka är avhängig på deras etiska förädling, 

och vägen dit är bildning. Man ska verka för att sprida bildning till alla samhällsklasser och 

bildningen måste omfatta hjärtat lika mycket som huvudet och viljan lika mycket som 

kunskapsförmågan. Människan bör sätta det rätta som sitt högsta mål.136 

   Barnföreningar är en åtgärd som avser att bereda vägen för en utveckling i djurskyddsvänlig 

riktning och för att ge näring till den mänskliga känslan.137 Man vill fostra barnen till att 

känna medlidande med inte bara djuren, utan nästan ännu mer med sina medmänniskor. Det 

står i en text skriven av Nordwall att det är känt att många kejsare, kungar och revolutionära 

hjältar, som med nöje såg på sina mänskliga offers lidande, som barn hade djurplågeri som 

favoritnöje. Hur skulle det någonsin finnas möjlighet för medlidandet att växa hos dem som 

redan från mycket unga år har fått lära sig att deras makt över underordnade består i att 

misshandla dem? När deras första yttringar av denna makt består av att bedriva 

djurmisshandel som nöje? Tanken kommer upp att det inte vore möjligt för människor att visa 

skoningslöshet och otacksamhet mot sina föräldrar ifall de som barn fått lära sig att känna 

medlidande med alla varelser. Det är därför i föräldrarnas eget intresse att uppfostra barnen i 

                                                
133 Nordwall, 1857, sid. 10. 
134 Hökerberg, 1896, sid. 15-16, 23-24. 
135 Nordwall, 1857, sid. 45. 
136 Nordwall, 1880, sid, 14.  
137 Hökerberg, 1896, sid. 13.  
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en moralisk riktning som tar med djurskyddet som en naturlig del. Det är i samhällets bästa 

intresse eftersom det anses otänkbart att en som känner medlidande med djuren skulle kunna 

råna, bedra eller mörda sina medmänniskor.138 Feilitzen framhåller att det aldrig är tänkt att 

djurskyddet ska bli ett särskilt ämne i skolan och att det därför inte är i vägen för något annat 

ämne. Det är upp till varje varmhjärtad lärare att efter eget omdöme på bästa sätt föra ut 

djurskyddstanken. Det är däremot viktigt att alla ämnen där det är möjligt beaktar 

djurskyddet. Målet för allt skolarbete är väl ändå att ungdomen lär sig att samtidigt som hon 

brukar vad som blivit henne gett ser till sin eviga välfärd, och att hon omfamnar den kärlek 

som finns i alla människors hjärtan?139 

   När det gäller barnens uppfostran anser Blomqvist att det är av nöden att föräldrarna blir 

upplysta om att ifall de låter sina barn vänja sig vid att misshandla de svagare varelserna så 

kanske den dagen kommer då barnen inte ens visar hänsyn för föräldrarna. Ifall barnen har 

dåliga ideal i hemmet bör man inte bli förvånad när de sedan ger fritt spelrum för sina råa 

lidelser. Redan innan de börjat skolan har de fått en bra eller dålig grund. Djurskyddsvännerna 

har här den viktiga uppgiften att sprida tankar om djurskydd till föräldrar med små barn. Om 

barnet från sin mor och far får lära sig att känna medlidande med djuren kan barnet som 

vuxen även få känsla för att hjälpa de medmänniskor som befinner sig i nöd.140 Svartengren 

skriver att föräldrar och lärare bör se till att barnen inte får utöva djurplågeri i någon form. På 

samma sätt bör husbönder ge akt på tjänstefolket.141 

   Hökerberg ser slakten som en stor och viktig del av djurskötseln. Att döda anses 

nödvändigt, men att pina livet ur någon är förfärligt. De människor som utövar detta hantverk, 

som slakten är, kan inte bli annat än förhärdade. Det är därför viktigt att verka för en 

humanare slaktmetod med föregående bedövning. Flera föreningar har spridit en mängd 

skrifter till allmänheten som tar upp detta problem. Svenska allmänna kvinnoföreningen till 

djurens skydd bekostade under flera år uppehälle för en mängd personer som ansetts lämpliga 

att erhålla kostnadsfri undervisning vid Stockholms största slakteri. Han tar även upp de 

läroböcker som användes för att lära studenter om ”kreatursskötsel”. De tar tydligen upp 

djurens uppfödning, vård och användning detaljerat över flera sidor, men inte på något ställe 

kan man läsa om värdet av mildhet och välvilja i umgänget med djuren. Detta som till och 

med är värdefullt ur ett ekonomiskt perspektiv. Enligt texten skulle det dock finnas flera 

                                                
138 Nordwall, 1857, sid. 15-16, 20-21. 
139 Feilitzen, 1887, sid. 7-8, 10-11. 
140 Blomqvist, 1892, sid.3-5. 
141 Svartengren, 1885, sid. 19.  
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anvisningar som vid tillämpning medför djurplågeri.142 Vivisektionen är ett verk som utövas 

av lärda personer och för Tenow är det uppenbart att vetenskapsmännen borde veta bättre. 

Hon sätter dock sitt hopp till människornas sunda förnuft och inneboende barmhärtighet, och 

de barn som växer upp. Barnen utvecklas och till slut kommer mänsklighetens släkte att nå 

fullkomlighet och harmoni.143 

   Det finns flera exempel på vad föreningar har gjort i undervisande syfte. Till exempel ska 

SAD ha spridit speciella anvisningar om hästars ändamålsenliga vård bland 

hushållningssällskapen och i stor utsträckning bland kavalleriregementens befäl och manskap. 

Det finns liknande skrifter om gödning, slakt och transport som flera föreningar har spridit 

genom tidningar som företrädesvis läses av landsbygdens befolkning.144  

   1895 utgavs Axel Blomqvists Handledning i djurskyddslära, som enligt Hökerberg lika 

gärna kunde ha hetat ”Handbok i djurskötsel”. Med sina enkla och lättbegripliga förklaringar 

har den visat att djurskyddets idéer väl kan förena sig med den praktiska djurskötsel som 

bedrivs av ekonomiska syften. 14 000 exemplar delades ut bland de män och kvinnor som 

verkade inom den svenska folkskolan.145 Blomqvist ser ett likhetstecken mellan lärare och 

skola. Han menar att det är läraren som djurskyddsrörelsen i första hand behöver få på sin 

sida. De behöver förstå att det viktiga i studiet av djur är att höja det allmänna intresset, och 

att lägga större tonvikt vid djurs psykologi. Det är mycket mer fängslande för barnen att höra 

om hur djur samlar erfarenhet, betänker och sörjer för framtiden än att höra om deras inre 

fysiologi.146 

   För att den undervisande verksamheten ska få någon bestående verkan måste dock samhället 

föregå med gott exempel. Lagar mot djurplågeri måste stiftas och polisen måste i sitt arbete 

verka för att dessa lagar efterföljs. Man kan nämligen inte begära att barnet ska följa sin 

lärares förmaning om barmhärtighet mot djur ifall de dagligen i hemmet och på gatan ser sina 

familjemedlemmar och vänner behandla djuren på ett sätt som förorsakar dem lidande.147  

   Texten som är skriven av Svartengren är utgiven i syfte att visa människor de skyldigheter 

vi har gentemot djuren, och hur de ska behandlas. Där finns flera berättelser som har för 

avsikt att få läsaren till att begrunda djurens själsliv och få dem att förstå att djuren inte är 

                                                
142 Hökerberg, 1896, sid. 16-17, 21-23. 
143 Tenow, 1895, hela texten, sista meningen; sid. 31. 
144 Hökerberg, 1896, sid. 19.  
145 Hökerberg, 1896, sid. 20.  
146 Blomqvist, 1892, sid. 5-6. 
147 Nordwall, 1857, sid. 30.  



Madeleine Johansson  Djuren och den ädla människan  

37 
 

tomma skal, maskiner eller endast människans egendom. Att de har liv fyllt av känslor och 

tankar, att de äger förstånd.148 

   John Stuart Mill ansåg att utbildning kunde ”besegra de djuriska instinkterna” hos både 

människan och ”i en icke försumbar utsträckning” tamdjuren.149 Utbildning som den kommer 

fram här är inte hur vi idag vanligen ser på begreppet. Att bilda folket handlade om att 

informera och få människorna att förstå vissa saker, de skulle växa som individer och på så 

vis även höja samhällets civilisationsnivå. Det var mer frågan om en andlig fostran, att 

förändra människors tankemönster om djur mot ett mer moraliskt hållbart sätt. Utveckling och 

utbildning hör ihop. En känslomässig utveckling hos individerna var ett medel mot det onda i 

samhället.150 

   På några ställen tar de upp att okunnigheten på landsbygden är utbredd och att det är här 

djurskyddsrörelsen har sitt viktigaste arbetsområde. Mycket djurplågeri var endast ett resultat 

av tanklöshet och att genom bildning få de som arbetade med djur att ta till sig 

djurskyddstanken var avgörande. Även barn och ungdom tar upp mycket av deras tankar. De 

anser att barn som har fått lära sig att känna medlidande med djuren kommer att växa upp till 

goda människor, och goda människor gör inte onda saker. Detta betyder att samhället vinner 

på att ha ett gott djurskydd. Hela skolan borde genomsyras av djurskyddstanken. Sanner 

skriver att de moraliska utopisterna arbetade mot egoismen med en tro på individernas 

moraliska utveckling. Att alla människor bär moralen inom sig men att alla inte handlar efter 

den. Detta skulle avhjälpas med rätt uppfostring och frihet.151 

   Djurskyddets uppfostrande verksamhet går i mycket ut på att samhället blir bättre när 

människorna blir mer moraliska, och att det är viktigt att de som arbetar med husdjur tar hand 

om dem. En god husdjursskötsel är bra både ekonomisk och moralisk.  

3.2.4 Kvinnorna 

När det gäller kvinnosynen inom djurskyddsrörelsen så ses hon ofta som en moder, men lika 

ofta kommer yttranden om föreningarnas engagerade och hårt arbetande kvinnor. Hon är en 

viktig del av djurskyddstankens spridande i samhället. 

   ”Ty allt kärleksarbete är af naturen kvinnans sak.” Orden kommer från Tenow som ser det 

som naturligt att just kvinnan tar sig an djurskyddssaken.152 Varenius skriver att känslan för 

                                                
148 Svartengren, 1885. 
149 Thomas, 1988, sid. 148. 
150 Sanner, 1995, sid. 37. 
151 Sanner, 1995, sid. 402-403. 
152 Tenow, 1897, sid. 6.  
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de olyckliga och värnlösa väl borde vara starkare hos kvinnan än hos mannen. Trots detta ser 

hon så få kvinnor emot män som har visat intresse för djurskyddssaken och gör därför ett 

upprop till ”Sveriges döttrar” att ”tala för dem, som icke kunna tala för sig sjelfva!”153 Tenow 

däremot lyfter fram kvinnans roll i djurskyddsrörelsen. Hon anser att de svenska kvinnorna 

har bedrivit ett kraftigt djurskyddsarbete, med prinsessan Eugenie som initiativtagare, och att 

kampen inte ska läggas ned ”så länge heder, samvete och rättskänsla ännu finns bofasta i 

svenska kvinnors bröst”. Tenow skriver som sagt om kvinnans inneboende natur, om deras 

behov av att hjälpa, lyckliggöra och förädla. Det är därför naturligt att kvinnans roll inom 

kulturarbetet blir att sprida kulturens välsignelser till de svaga och rättslösa i världen. Precis 

som hon känner för vården av de svagaste inom människosläktet, nämligen spädbarn, gamla, 

sjuka och fattiga, så är det självklart att kvinnans medfödda omsorgsinstinkter driver henne 

till att vårda djuren.154 Svartengren menar att djuren som står i ladugårdar i allmänhet 

behandlas mildare än andra eftersom de sköts av kvinnor. Fast han påpekar också att många 

pigor är lika hjärtlösa mot korna som drängarna är mot hästarna.155  

   Nordwall skriver i sin text från 1857 om det faktum att speciella ”fruntimmersföreningar” 

har bildats, och att föreningen i London kan räkna ”damer af högsta rang” bland sina 

medlemmar. Även han menar att kvinnan av naturen är mer öppen för medlidande och 

bevisligen har ett livligare intresse i att minska djurens lidande.156 

   I texten av Varenius tas England upp som ett föregångsland inte bara för djurskyddet i 

allmänhet utan för kvinnornas engagemang i synnerhet. Där skapades det en särskild 

kvinnoförening redan 1869, som företrädesvis arbetade med ungdomens uppfostran. Även i 

Amerika startades det en kvinnoförening samma år, som redan har en egen polis och årligen 

omsätter 30 000 kronor.157 Liander lyfter fram den svenska hertiginnan av Hamilton, fröken 

Lizzy Lind af Hageby, som en förebild. Denna kvinna arbetade fram ett ”mönsterslakteri” i 

Letchworth efter att ha uppoffrat mycket tid och pengar.158 Nordwall tar upp vad han tror kan 

ha varit ett hinder för djurskyddssaken, nämligen det att vuxna från de bildade klasserna kan 

ha varit rädda för att anses löjliga ifall de engagerade sig för djuren. Allmänheten förväxlar 

lätt den äkta känslan av mänsklighet med känslosamhet och svärmeri. Detta kan, enligt 
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honom, inverka ofördelaktigt på mannens karaktärsstyrka.159 Detta var förstås inget problem 

för kvinnorna enligt 1800-talets rådande tankar.  

   Det finns för kvinnan ett vidsträckt område inom djurskyddet att engagera sig inom där hon 

kan ha ett stort inflytande. För husmodern finns det massor av tillfällen att sprida djurskyddets 

tankar. Hon kan inte bara i hemmet förhindra djurplågeri av husdjuren genom sitt vakande 

öga utan även väcka en mildare uppfattning till djuren hos både tjänare och hos ”den klass af 

menniskor” som hon erhåller animaliska födoämnen utav. Viktigare än att vara husmoder är 

”hennes kall såsom moder och barnuppfostrarinna. Det uppväxande släktets utveckling ligger 

till största delen i kvinnans händer. Det är därför varje mors uppgift att inprägla hos barnen ett 

medlidande med djuren och anlägga en grund som skolan sedan kan bygga på, tills det att de 

vid vuxen ålder inser plikten och nödvändigheten av att skydda djuren.160 Blomqvist 

framhåller vikten av att barnet får höra dess moder tala kärleksfullt om djuren för att lättare ta 

till sig djurskyddstanken.161 

   Tenow lyfter fram det gedigna arbete som Svenska allmänna kvinnoföreningen till djurens 

skydd har fört. De har sänt ut hundratusentals skrifter, anordnat kurser i humanare 

slaktmetoder och hovslageri på landsbygden, hållit föredrag och påverkat såväl 

pastorsämbeten som hushållningssällskap. Men särskilt har uppmärksamheten varit riktad mot 

barnens bildning, och då som en naturlig del av detta har kvinnoföreningen verkat för 

spridandet av djurskyddsvänlig litteratur för barn.162    

   Nordwall skriver på ett ställe om kvinnor på ett lite annorlunda sätt än vad hon kommer 

fram i de andra texterna. Han skriver att om människorna ända från barndomen känner ett 

medlidande för djuren så vore det väl omöjligt för dem att i ett njutningsraseri bevittna en 

dödsdömds dödsångest, eller med fröjd se på hur söndersargade hästar och tjurar förtvivlat 

släpar sig fram? Visst vore det väl för kvinnorna ur de bildade klasserna omöjligt att känna sig 

berusade av det de var åskådare till? Han tar upp tjurfäktningarna i Spanien där kvinnor med 

barn på armen inte på något vis berörs av slakten framför dem. Endast jubel och 

blomsterkransar kommer från dem.163 

   I en annan text kan man läsa om ”modekvinnovärldens bödlar”, och detta åsyftar de kvinnor 

som använder fjädrar, vingar eller hela fåglar i sina kreationer. Tenow ber de kvinnor som fått 

djurskyddssaken klar för sig att inte svika sin uppfattning utan istället förmedla den till 
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161 Blomqvist, 1892, sid. 4.  
162 Tenow, 1897, sid. 2-3.  
163 Nordwall, 1857, sid. 25-26.  



Madeleine Johansson  Djuren och den ädla människan  

40 
 

andra.164 Även Svartengren tar upp detta mode när han ber läsaren att aldrig till prydnad på 

kläderna använda sig av uppstoppade fåglar, delar av dem eller deras fjäderbeklädnad, ”såsom 

somliga oförståndiga eller fåfänga qvinnor göra”.165 

   Man kan tycka att djurskyddsrörelsens kvinnosyn på sätt och vis är en paradox. I ena 

stunden hyllas de kvinnor som engagerar sig i samhället och arbetar för djurens sak. I andra 

stunden talar djurvännerna varmt om modern och kvinnans roll i hemmet. Kvinnorna ses som 

mödrar, fåfänga, hårt arbetande, oförståndiga och engagerade. Det är en ambivalens som var 

genomgående för samhället. Kvinnliga pionjärer kom inom alla områden och 

kvinnosakskvinnorna fick allt mer utrymme, men den traditionella synen på könsrollerna var 

ändå i mycket rådande. Det borgerliga idealet var en kvinna som tog hand om sitt hem och 

som samtidigt ägnade sig åt ideellt arbete.166 För även om det startades många 

kvinnoorganisationer under slutet av 1800-talet så var de flesta kvinnorna fast i hushållen. 

4. Avslutning 

4.1 Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att analysera den påverkan som aristokratin i Sverige hade på 

den svenska djurskyddsrörelsen. Jag utgick ifrån de tre största föreningarna och tittade sedan 

närmare på några texter som djurskyddsförespråkare skrivit. Jag letade även fram fakta om 

dessa personer för att se vilka det var som representerade djurskyddsrörelsen. För att lättare nå 

mitt syfte ställde jag en huvudfråga:  

•  Varför var det just överklassen i samhället som började engagera sig för djurens väl och 

vilket avtryck fick detta i rörelsen? 

För att stödja upp denna fråga ställde jag ytterligare tre: 

•  Vilka frågor drevs av djurskyddsorganisationerna? Vilka ansågs viktigast? 

•  Vilka människor syntes och hördes driva djurskyddsfrågorna i offentligheten?  

•  Vilka argument för djurskyddet framför rörelsens representanter? 

4.1.1 Varför aristokratin?  

Man skulle kunna se djurskyddets företrädare som barn av sin tid, och eftersom de nya idéer 

som kom under 1800-talet främst lästes av personer i städer och av en överklass så kanske det 

inte är så konstigt att det var just de som engagerade sig för djuren. Det var dessa personer 
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som kunde läsa, som hade tid att göra det och hade pengar till att köpa skrifter. Men detta kan 

aldrig bli hela förklaringen. Det finns fler sätt att ta till sig idéer än att läsa och städerna 

inhyste många fler klasser än bara överklassen. Till exempel fanns det en utbredd 

salongskultur där nya idéer diskuterades, men än en gång var detta något som nästan exklusivt 

användes av den övre klassen.  

   Det fanns under hela århundradet en tanke om att det var människorna som skulle hjälpa sig 

själva, inte staten som skulle göra det. Den filantropiska organisationsrörelsen var väl utbredd 

och det var en allmän uppfattning att de rika skulle ge till de fattiga, att den starke skulle 

skydda den svage. Detta var en tid som präglades av upplysningstankarna och att upplysa 

folket betonades av makthavarna som en viktig uppgift. Och även här ansåg de att det var en 

uppgift för aristokratin att ta hand om. Eftersom aristokratin var privilegierad hade de 

skyldigheter tillbaka till samhället. Det var helt enkelt deras plikt att engagera sig för de 

värnlösa. 

   Inom aristokratin fanns det en tanke om heder och ädelmod. Att vara en riktig gentleman 

var något mycket viktig. Och denna hederskod stod till och med över den kristna moralen. De 

menade däremot att en individs alla goda sidor verkade förädlande på omgivningen. Genom 

att gentlemannen levde på ett moraliskt riktigt sätt så hjälpte han till att göra världen bättre. 

Djurskyddsrörelsen talar mycket om förädling, att utveckla det civiliserade samhället till en 

högre nivå av moralisk ståndpunkt. Kan det ha varit så att aristokratin i djurskyddet såg en 

väg att föra in en bättre moral i samhället?  

   Vi stöter några gånger på idén att de högre klasserna borde veta bättre än att ägna sig åt 

djurplågeri. Det anses att aristokratin står på en högre utvecklingsnivå än övriga i samhället 

och att de därför borde avsvära sig alla former av grymhet, även de mot djuren. Speciellt när 

man tänker på att grymhet mot djur kan leda till grymhet mot människor. Elna Tenow menar 

t.ex. att de i en framskjuten samhällsställning lättare borde kunna erkänna de krav som den 

framskridande civilisationen ställer.  

   En tanke som slagit mig under arbetet med denna uppsats är att djuren ofta refereras till som 

människans tjänare. De är i tjänst hos oss. Husbonden har skyldigheter att ta hand om sitt 

tjänstefolk, och ifall djuren kan ses som tjänare har husbonden även skyldigheter till dem. Det 

var bara välbärgade som hade råd att hålla tjänstefolk och speciellt aristokratin var omgärdad 

av tjänare som gjorde saker åt dem. Om man tänker i en aristokrats hierarkiska tankebanor så 

kan det vara i stil med; de är under oss, vi har skyldigheter till dem som är under oss, djuren 

är definitivt under oss, vi har även skyldigheter till djuren. 
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   Uddenberg och Cserhalmi menar att den urbana miljön som överklassen levde i hade en stor 

inverkan på deras framväxande engagemang inom djurskyddet. Eftersom stadsmänniskan var 

avskild från de brutala sidorna av djurhållningen kunde han/hon kosta på sig en känslosamhet 

som andra inte hade möjlighet till. Djurens roll i aristokratins hus var inte samma som de 

roller djuren hade på en gård, och när djuren mer blev till sällskap än till nytta förändrades 

synen på dem. Från den traditionella instrumentella djursynen till den nya där djurens egna 

intressen togs i beaktande.  

   Vi kommer aldrig ifrån att aristokratin hade mycket mer fritid och fler tillgångar att tillgå än 

övriga samhällsgrupper i samhället. De hade dessutom ett socialt nätverk som utgjordes av 

personer i olika samhällspositioner som kunde använda sitt inflytande inom sina skilda 

områden. Djurskyddstankar kan mycket väl ha funnits hos dem som inte tillhörde det övre 

skiktet i samhället, men då de saknade tillgångar och nätverk kunde de inte starta föreningar 

eller ge ut skrifter. Vad gäller kvinnorna så var de inom aristokratin ofta fast i hemmen där 

tjänstefolk tog hand om det arbete som fanns. Det kom uppmaningar från samhällets 

makthavare att dessa kvinnor skulle engagera sig inom det sociala området, eftersom de inte 

hade annat för sig. Och engagerade sig gjorde de. Kvinnorna var välkomna inom 

djurskyddsrörelsen eftersom de ansågs äga medlidande av naturen. Andra kvinnor i samhället 

förhindrades ofta av de motstånd som könsrollerna och klassrollerna satte upp.  

4.1.2 Aristokratins påverkan 

Aristokratin tog med sig sina ideal till djurskyddsrörelsen och gjorde det grundläggande. Det 

kan förstås inte hjälpas att personers ideal och synsätt färgar av sig inom de områden där de 

har inflytande. Men ändå är det intressant att se aristokratins tankar om moral och civilisation 

implementerat i djurskyddet. De talar om förädling, utveckling och bildning. Något som den 

tidens makthavare och samhällets övre skikt höll som mycket viktiga pusselbitar av 

framåtskridandet. Att vara en ädel människa var för aristokratin viktigt och djurvännerna talar 

ofta om att djurskyddet hjälper människor till att bli ädla. Aristokratin fick även bestämma det 

kvinnliga ideal som skulle bli gällande. Kvinnan skulle vara en god mor och ta hand om 

hemmet men samtidigt ta sitt ansvar som människa och göra sin sociala plikt.  

   De filosofiska strömningarna som fanns i samhället var inte något som gemene man tog till 

sig eller tillämpade utan något som de bildade i samhället använde för att föra argument. Inom 

djurskyddsrörelsen finns det gott om filosofiska argument för att människan har skyldigheter 

mot djuren. Bland annat gav utilitarismen och dess tankar om maximal lycka tidigt en grund 

till djurens rättigheter. Likaså är idéerna om civilisationens utveckling och människans 
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förädling något som de flesta människor i samhället inte direkt brydde sig om att fundera 

över. Men dessa är inom djurskyddets argumentation oerhört viktiga. Att läsa vetenskapliga 

tidskrifter är inte heller något som var någon utbredd aktivitet, men något som tas upp inom 

djurskyddet. För att kunna ta till sig det materialet behövs ett visst mått av utbildning.  

   Det talas ibland om utbildningen av de lägre klasserna och att detta kan vara svårt på grund 

av den utbredda okunnigheten som råder på landsbygden. Man var bland annat emot 

”kvacksalveriet” och förespråkade istället veterinärkunskapen. Detta anser jag visar på ett 

typiskt hierarkiskt vi och dem-synsätt. Aristokratin tycker att de sitter på den rätta kunskapen 

som de sedan ska lära ut till dem som befinner sig längre ned på stegen. De flesta djurvänner 

menar att denna utbildning, kampen mot tanklösheten, är ett måste för både djurens och 

människornas bästa.  

   Djurskyddets representanter från överklassen levde i städer och de djur som mest frekvent 

figurerar i deras texter är djur som fanns i städer. Även de situationer med djur som nämns är 

sådant som kan utspela sig inom städernas gränser. Slakten talas det mycket om eftersom det i 

städerna inte kunde genomföras avskilt. Det utfördes på slakthus där allmänheten hade 

möjlighet att se och höra vad som föregick. Transporter av djur till och från städerna upprörde 

också. Människorna såg deras skador och hörde deras klagan från flaken. Dragare, specifikt 

hästar, tas ofta upp, liksom hundar. Småfåglar är de enda vilda djur som omnämns. Självklart 

kommer även andra ”kreatur” fram i texterna, men de benämns då helt enkelt för kreatur, och 

inget annat. Något som kan ses som ett specifikt problem för städernas överklass var modet 

att använda uppstoppade småfåglar som prydnader i huvudbonaderna och även i övrigt 

använda hela fåglar eller delar av dem i sina kreationer. Några grupper hade faktiskt detta som 

ett av sina huvudarbetsområden. 

   Djurvännerna ansåg även att juridiken och politiken var viktiga områden att engagera sig 

inom och att arbeta för en förbättring i. Detta är områden som endast personer (eller stora 

grupper) med inflytande kunde påverka och därför var de oftast stängda för alla utom de som 

ingick i aristokratin.  

   Vad gäller vivisektionen som Nordiska samfundet arbetade för att avskaffa så är 

djurskyddsrörelsen delad. Förutom just Nordiska samfundet verkar inte någon av de andra 

föreningarna velat prata om det. Vissa verkar till och med ha varit positiva till djurförsöken. 

Det hela går tillbaka till frågan om djurens nytta för människan och hur långt man får driva 

detta. Här verkar det ha gått lite olika tankar inom rörelsen. Även vegetarianismen har lite 

olika status för olika personer och föreningar. Några var bestämt emot, vissa uttalade sig inte 

om det, ingen agiterade för vegetarianism.  
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   När det gäller djurens rättigheter så kommer det ofta upp, men det är inte djurrätt i dagens 

betydelse. Vad de menar är att djuren har rätt till att behandlas humant medan de är i 

människans tjänst. Människan bör uppträda rättvis och se de skyldigheter hon har till djuren i 

egenskap av dess herre. De tar upp att en person inte har rätt att behandla djuren hur som helst 

även om personen har rätt att använda sig av djuret. Det talas mycket om rättigheter åt båda 

håll, men aldrig om djurens rättigheter som individer. Några säger att djuren äger förnuft eller 

förstånd, att de kan tänka, men detta är inget som förs vidare till att djuren därför skulle ha 

några vidare rättigheter än en god behandling.  

4.2 Sammanfattning 
Jag har i uppsatsen tagit upp tre djurskyddsrörelser som grundades i slutet av 1800-talet, 

Svenska allmänna djruskyddsföreningen (SAD), Nordiska samfundet till bekämpande af de 

vetenskapliga djurplågeriet (Nordiska samfundet) och De svenska djurskyddsföreningarnas 

centralförbund (SDFC). Jag tittade på vilka personer som engagerade sig i föreningarna och 

vilka frågor som ansågs viktiga inom respektive förening. Jag har dessutom analyserat den 

påverkan som djurskyddsrörelsens representanter hade på nämnda rörelse. Jag läste några 

texter de skrivit och letade efter vilka idéer, åsikter och argument som kom fram i dessa. Även 

de olika individernas bakgrund togs med och i vilken grad detta kan ha påverkat, dels de 

själva till att bli djurskyddsförespråkare och dels rörelsen. Den fråga som jag ville ha svar på 

med denna uppsats var varför just aristokratin engagerade sig för djurskydd och hur detta 

präglade djurskyddsrörelsen. Vad jag kommit fram till är att aristokratin engagerade sig inom 

djurskyddet på grund av deras roll i samhället, deras ideal och eftersom de hade tid och 

pengar. De hade möjligheterna, bland annat utbildning, att ta till sig de nya idéer som 

presenterades inom olika områden. Samhällets övre klass ansågs ha skyldigheter på grund av 

deras privilegierade ställning och att de skulle arbeta ideellt ansågs som en självklarhet. Deras 

relation med djur var annorlunda än andra klassers. De hade sällskapsdjur och fick på så vis 

en annan djursyn. Det de tog med sig till djurskyddsrörelsen var deras kvinnosyn, deras 

genomgående ideal om heder, rättvisa och moral, och deras syn på samhället. Föreningarna 

arbetade främst med att utbilda landsbygdens befolkning, de lägre klasserna och med att 

förbättra livet för de djur som levde i städer. De förde även med sig filosofin, vetenskapen och 

sättet de såg ned på den ”traditionella kunskapen”. 

 

Om vi istället ser framåt så tycker jag att det vore intressant att se någon som analyserar de 

paralleller som dras mellan, abolitions-rörelsen, kvinnorörelsen och djurskyddsrörelsen. I de 
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texter jag tittat på har det flera gånger kommit upp tankar kring slavarnas och kvinnornas 

frigörelse och hur detta stämmer överrens med rörelsen för djurens rättigheter. 
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Björnstjerna, Carl M. L. arméofficer och politiker. Äldre bror till Roger Björnstjerna. 
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djurens skydd och Djurvännernas nya förening. 

Tenow, Christian L. ordförande i föreningen. Vice ordförande i SDFC. Gift med Elna Tenow 

1887-1919. 
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