
Djurens Rätt 125 år

En framgångsrik agitator för djuren

av Birgitta Carlsson



Djurens Rätt
Box 2005
125 02 Älvsjö
www.djurensratt.se
info@djurensratt.se
08 - 555 914 00

Copyright Djurens Rätt 2007

Tryck: Federativ Tryckeri AB, Stockholm, 2007 (24793)
Layout: Marit Mossbäck

ISBN 978-91-88786-70-8







Innehåll
Förord 7

1.  Den första tiden 11

2.  Försvagad rörelse av krig, medicinska genombrott  
 och en utbyggd läkemedelsindustri 45

3.  Antivivisektionsrörelsen på frammarsch igen 49 

4.  Djuretik och genombrott i djurförsöksfrågan 69

5.  In med djuren i politiken – tema för 1980-talet 127

6.  Djurrätt och veganism – nya begrepp för 1990-talet 149

Medlemsutvecklingen i Djurens Rätt 180

Ordföranden i Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök 182

Djurens Rätt 185





7Djurens Rätt

Förord

Denna historik är avsedd att vara en inblick i Djurens Rätts 
historia som ger kunskap om vad föreningen faktiskt gjort 
och vilka resultat som uppnåtts i den mån dessa kan verifieras. 
Den är skriven någorlunda i kronologisk ordning istället för 
tematiskt för att man ska få en uppfattning om vad som rör 
sig i tiden. Tidens händelser samspelar med Djurens Rätt 
prioriteringar. En tillbakablick ges också över hur synen på 
djur utvecklats under människans kulturhistoria, och vil
ka skeenden som influerat Djurens Rätts arbete. Eftersom 
historiken sträcker sig över 125 år, kan historieskrivningen inte 
gå på djupet i beskrivningen av de företeelser som föreningen 
arbetat mot. Olika djurförsök tas upp för att exemplifiera vad 
som var aktuellt vid tiden ifråga, men ingående redogörelser 
av de djurförsöksetiska nämndernas arbetssätt sedan de in
fördes 1979 ges inte. Det är en historia för sig. Det gäller 
också arbetet i de statliga organ som skapats för att hantera 
djurförsöks och djurskyddsfrågor: Centrala försöksdjurs
nämnden, styrelsen respektive utskotten för alternativa meto
der och etik, Jordbruksverkets djurskyddsråd, från 2004 
Djurskyddsmyndighetens djurskyddsråd, och statliga utred
ningar om djurförsök, päls, djurtransporter med mera där 
Djurens Rätt varit representerad. Hur dessa organ fungerat 
finns all anledning att belysa, men det ges inte utrymme för 
det i denna historik som fokuseras på de allra viktigaste 
händelserna och ställningstagandena. 

Nutidshistoriken är koncentrerad på utvecklingen från 
1950 och framåt, då en ny epok i föreningens arbete in
leddes. Mot slutet av 1970talet – då djurförsöksfrågan fått 
genomslag i media och ett politiskt genombrott stod för 
dörren – tog Nordiska samfundet steget in i djurförsökens 
”finrum”, men vi fick kämpa hårt för att bli accepterade av 
ansvariga myndigheter som rättmätiga representanter för 
den folkopinion mot djurförsöken som ökade i intensitet. 
Opinionen återspeglades i medlemsantalet som nådde nya 
höjder under 1980talet.

1960talet och särskilt 1970talets händelser beskrivs 
utförligt, eftersom det var här grunden lades för den vidare 
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utvecklingen. 1980 och 1990talen beskrivs mycket mer 
komprimerat. De viktigaste händelserna redovisas. En mer 
detaljerad historik över dessa två viktiga decennier återstår 
att skriva. 2000talet är närtid.

Den här historiken kan tjäna som ett avstamp. Men det 
finns redan mer stoff att ta del av i material som Djurens Rätt 
publicerat under åren och i några akademiska uppsatser och 
avhandlingar.

Djurförsöken och djurrättsrörelsens utveckling i Sverige 
är ett eftersatt forskningsområde, för att inte säga knappt 
existerande. Några uppsatser, avhandlingar, böcker och 
rapporter, skrevs dock före och efter millennieskiftet som 
ett svar på djurrättens genombrott på 1990talet och en ny 
generations ställningstagande för djuren som med självklar 
konsekvens innebar att de mest engagerade blev vegetarianer 
eller veganer. 

Djurens Rätts huvuduppgift har varit djurförsöksfrågan. 
På 1990talet tillkom två likvärdiga områden: lantbrukets 
djur och pälsdjuren. De djurförsöksetiska nämnderna har 
nu funnits i 27 år i Sverige. Ändå finns ingen utvärdering 
värd namnet av vad de åstadkommit för djuren. Statliga 
och privata medel har plöjts ned i projekt för att utveckla 
alternativa metoder till djurförsök – med rätta. Men var finns 
en kritisk utvärdering av resultatet och vilka har problemen 
varit för att få ansvariga myndigheter och internationella 
samarbetsorgan att acceptera alternativ till djurförsök? För 
att kunna genomföra den djurförsökspolitik som inleddes med 
riksdagens beslut 1978 krävs adekvata verktyg och möjlighet 
att utvärdera resultaten. 

Hänvisningarna i texten görs i stor utsträckning till Djurens 
Rätts tidningar och tidskrifter istället för skrivelser o dyl i 
Djurens Rätts arkiv. Skälet till detta är att tidningarna sett som 
sin uppgift att rapportera om alla väsentligheter i arbetet för 
djurens rätt och därför utgör en mycket bra informationskälla. 
Men hänvisningarna görs också för att det är lättare för den 
som är intresserad av att läsa mer att få tag på tidningarna, 
antingen på Kungliga biblioteket, i den mån de inte gallrats 
från andra bibliotek, eller läsa dem i Djurens Rätts arkiv (eller 
begära kopior).

Jag har för det mesta skrivit om mig själv i tredje person 
för att undvika en massa ”jag” i texten. Eftersom jag varit 
aktiv medlem sedan 1972 och förbundsordförande under 16 
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år, så figurerar jag med nödvändighet i olika sammanhang 
under den här tiden.

Birgitta Carlsson
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1. Den första tiden
Adolf Leonard Nordwall disputerade 1851 på en avhandling 
om filosofen Immanuel Kants förståndsbegrepp, för vilken 
han erhöll Kronprinsens (blivande Oscar I) större pris. Några 
decennier senare var han etablerad som den ledande kritikern 
av vivisektionen (djurförsöken) 1 i Sverige och var därmed 
självskriven som ordförande i den antivivisektionsförening som 
bildades 1882 med hela Norden som bas, Nordiska samfundet 
till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet. 

Nordwalls engagemang för djuren inföll i en tid då männi
skans behandling av djuren börjat ifrågasättas allt mer. Re
flektioner om människans förhållande till de andra djuren 2 
finns i skriftlig form långt före vår tideräkning. Pythagoras 
(500talet f Kr) uppmanade sina lärjungar att inte äta kött. 3 
Indiens härskare mellan 274 och 236 f Kr, Asoka, utvecklade 
en kod för ickevåld, ahimsa. Han lät bygga sjukhus för både 
människor och (andra) djur, understödde vegetarianism, för
bjöd djuroffer, stoppade kunglig jakt och lärde ut medkänsla 
för alla levande varelser. 

Den första kända användningen av levande djur för forsk
ningsändamål tillskrivs greken Erasistratus (300–250 f Kr). 
Galenos (129–200) anses som grundaren av experimentell 
fysiologi. Han fann att artärerna innehöll blod och inte luft. 4 
Vivisektion på slavar förekom också, vissa människogrupper 
var liksom de andra djuren skyddslösa.

I romerska riket offrades både djur och människor i gladi
atorspelen, men två välkända romare, Ovidius (43 f Kr–18 e 
Kr) och Seneca (3 f Kr–55 e Kr) beskrev och berördes av djurs 
lidande. Grekiska filosoferna Porfyrios (232–304 e Kr) skrev 
också om djur och Plutarkos (omkr 50–120 e Kr) är den första 
kända förespråkaren av hänsyn mot djur utifrån principen om 
universell omtanke (istället för religiösa föreställningar eller 

1. Latin. Vivi = liv, levande och Sectio = snitt
2. Biologiskt är människan också ett djur. Därför är språkets särskillnad 

mellan människa och ”djur” ett uttryck för en medveten överordning – 
underordning.

3. Matematikern Pythagoras levde på 500talet f Kr, samtida med Buddha 
som lärde att man skulle visa omtänksamhet mot alla levande varelser.

4. Öbrink, K.J., Waller, M. (1996) Försöksdjurskunskap. Refinement, 
reduction, replacement. Lund: Studentlitteratur
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motsvarande). Ett flertal grekiska filosofer tog ställning för 
djuren men inte Aristoteles och det var hans idéer som under 
medeltiden kom att inspirera mäktiga katolska kyrkofäder 
som Augustinus och Thomas av Aquino. Kristendomen lärde 
ut att endast mänsligt liv är heligt, men det finns berättelser 
om att flera kristna helgon räddade djur ur olika situationer. 
Den mest kände är Franciskus av Assisi, som var den siste 
i denna tradition. 5 Thomas av Aquino skriver i tegelstenen 
”Summa Theologica” att det är i överensstämmelse med Guds 
vilja att använda djur för föda. 

Medeltiden och renässansen var inte bra för djuren, i själva 
verket fullföljde den nyväckta humanismen kristendomens 
tradition att betrakta människan som världens allt. Katoli
cismen spred genom sin dominerande ställning en syn på 
djuren som var i avsaknad av empati. På 1600talet utvecklade 
den inflytelsefulle filosofen Cartesius (Descartes) en teori 
om djur som maskiner. Denna syn var väldigt bekväm för 
vivisektörerna, när de under det följande århundradet bör
jade utföra allt grövre experiment på obedövade djur. Det 
var människans herravälde (vanligen avgränsat till de mer 

5. Ryder, Richard D (1998) The Political Animal. The Conquest of 
Speciesism. McFarland: Jefferson, NC & London. Singer, Peter (1975) Animal 
Liberation. New York: Random House

Bilden visar ett blodtransfusionsförsök, utfört av fransmannen Jean Denis år 1666. 
Observera hunden till höger!
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bemedlade klasserna) som rådde när vivisektionen fick sitt 
genombrott under 1800talet.

Men det fanns dissidenter. Michel de Montaigne menade i 
en essä om grymhet 1580 att det är fel i sig att plåga djur, inte 
endast därför att det förråar människan. Leonardo da Vinci 
upprördes så av djurs lidanden att han blev vegetarian. 6 Isaac 
Newton ska ha varit djurälskare och det uppges att han konstru
erade en kattlucka så att katterna kunde gå fritt ut och in. 7

Engagemang för människor och andra djur

Upprördheten över det lidande som djur systematiskt utsattes 
för gick inte sällan hand i hand med engagemang för män
niskors rätt till ett bättre liv. Jeremy Bentham var en av de 
mest inflytelserika samhällsdebattörerna i sin samtid, och han 
betraktas som utilitarismens 8 grundare. Han skrev i en fotnot 
till ”Introduction to the Principles of Morals and Legislation” 9 
följande sentens som flitigt citerats av djurrättsrörelsen 10 
ända fram till i dag, eftersom den sammanfattar kärnan i det 
moraliska problemet:

Frågan är inte om de kan tänka? Eller om de kan tala? 
Utan kan de lida?

6. McCurdy, E. (1932) The Mind of Leonardo da Vinci, s 28, London: Cape
7. Ryder, Richard D (1998) The Political Animal. The Conquest of 

Speciesism. NC & London: McFarland: Jeffersson
8. Utilitarism = en moralteori där nyttan, d v s konsekvensen av en 

handling, räknas. Ideal: ”största möjliga lycka åt största möjliga antal”. 
9. The question is not: Can they reason? Nor Can they talk? But Can they 

suffer? Bentham, Jeremy (1789) Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation. London.

Han skriver också i texten: “What other agents, then (i.e. apart from oneself) 
are there, which, at the same time that they are under the influence of man’s 
direction, are susceptible to happiness? They are of two sorts:

I. Other human beings, who are styled persons.
II. Other animals, which on account of their interests having been neglected by 

the insensibility of the ancient jurists, stand degraded into the class of things.” 
En lång fotnot till detta resonemang avslutas med de berömda frågorna och i 

fotnoten återfinns också ett annat känt citat: ”The day may come when the rest 
of the animal creation may acquire those rights which never could have been 
withholden from them but by the hand of tyranny.”

10.  Nordiska samfundets ordförande Birgitta Carlsson inledde sitt tal med 
detta citat vid en paneldebatt som Svenska Läkaresällskapet anordnade 1978 efter 
att en djurförsöksproposition, 1978:79:13, antagits av riksdagen. I panelen satt 
bland annat jordbruksminister Anders Dahlgren.
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Flera författare och filosofer berörde frågan om djurs 
lidanden under 1700 och 1800-talen: Voltaire attackerade 
vivisektionen och hans samtida Marquis de Sade beskrev 
vivisektionen kritiskt i en av sina böcker. En travesti på 
feministen Mary Wollstonecrafts ”A Vindication of the Rights 
of Women” gavs ut samma år av filosofen ThomasTaylor 11 
med titeln ”A Vindication of the Rights of Brutes”, där han 
gjorde narr av tesen om kvinnors rättigheter genom att sätta 
djur i deras ställe. Giacomo Casanova uttryckte avsky för 
tjurfäktning i sina memoarer, poeten Percy Bysshe Shelley 12 
var vegetarian och diktade om den vidriga slakten. Filosofen 
Schopenhauer berörde också djurens situation, men i likhet 
med en del av dem som kritiserade människans behandling 
av djuren, gjorde han inte upp med köttdieten. 13 Den danske 
pastorn Laurids Smith (1754–94) skrev att misshandlingen av 
djuren måste upphöra. 14 

Första gången som någon använde begreppet rättigheter 
för djur (rights of animals) på engelska, kan ha varit 1798, 
när Thomas Young i ”Essay on Humanity to Animals” räk
nade upp tre skäl för att avstå från grymhet mot djur: den 
uppmuntrar till grymhet mot människor, i skrifterna fördöms 
den och eftersom djur har förmåga att känna smärta och till
fredsställelse måste vi dra slutsatsen att Skaparen vill att dessa 
varelser ska vara lyckliga. 15 John Lawrence använde samma 
år begreppet rättigheter för djur med terminologin rights of 
beasts. I Tyskland skrev Wilhelm Dieter 1787 att djur kan 

11. PlatonistenThomas Taylor som översatte Porfyrios skrift om att avstå 
från att äta kött från levande varelser.

12. Shelley var gift med Mary, dotter till Mary Wollstonecraft, och författare 
till Frankenstein. 

13. Peter Singer skriver i ”Animal Liberation” att både Bentham, 
Schopenhauer och Darwin (som dock velade i frågan om vivisektion) med flera, 
som argumenterade mot förtrycket av djuren, sänkte standarden i sina moraliska 
resonemang när köttdieten kom på tal. 

14. Ryder, Richard D (1998) The Political Animal. The Conquest of 
Speciesism. NC & London: McFarland: Jeffersson

15. Ryder, Richard D (1998) The Political Animal. The Conquest of 
Speciesism. NC & London: McFarland: Jeffersson

Ur Thomas Young, Essay on Humanity to Animals, 1798, s 3:
“This, I take it, is the foundation of the rights of animals, as far as they can be 

traced independently of scripture, and is, even by itself, decisive on the subject, 
being the same sort of argument as that on which moralists found the rights of 
mankind, as deduced from the light of nature.” 
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ha rättigheter. 16

I Sverige blev Fredrika Bremer inte endast känd som för
fattare och kvinnosakskvinna utan hon var också engagerad 
för djurens sak. 1837 utkom boken ”Grannarna” som översat
tes till engelska och grundlade hennes världsrykte. I boken 
föreslår hon införandet av en lag för djurens behandling i 
sitt hus. 17

Första lagstiftning beslutad i parlamentet
Den första kända föreningen för att motverka grymhet 
mot djur, Society for the Prevention of Cruelty to Animals 
(RSPCA), bildades i Storbritannien 1824 av irländaren Richard 
Martin (1754–1834). Initiativtagare två år tidigare var en 
präst, Arthur Broome. Vid bildandet deltog också två kända 
slaverimotståndare, Thomas Foxwell Buxton och William 
Wilberforce. En av många pamfletter som den nya organisationen 
tryckte kritiserade bruket att ”dissekera djur levande”. 18

Martin var ledamot i brittiska parlamentets underhus, och 
hade länge försökt åstadkomma förbättringar för djuren. 
Tillsammans med Thomas Erskine (1750–1823) i överhuset 
fick de gehör för sitt förslag till lag 22 juli 1822:

”Om någon person som besitter, vårdar eller innehar häst, 
ko, oxe, kviga, stut eller annat kreatur och denna person 
medvetet plågar eller vanvårdar sådant djur, ska personen i 
fråga dragas inför rätta.” 19

Detta var världens första lagstadgande om skydd för 
djur som skett genom en parlamentarisk process. 20 Martin 

16. Ryder, Richard D (1998) The Political Animal. The Conquest of 
Speciesism. NC & London: McFarland: Jeffersson

17. Högman, Lisbet (1997) SDR 100 år. 1897–1997. Red. Millert Tjärnberg. 
Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund. 

Ur Grannarna (1837):
”Alla djur vid gården skola vårdas med största omsorg samt bemötas vänligt 

och ömt. De skola leva lyckligt. Slaktandet skall så tillgå, att djuren så litet som 
möjligt plågas därav.

Intet djur får pinas i köket, ingen fisk rensas levande eller sprattla i grytan, 
ingen fågel flaxa halvdöd på en spik. Ett knivstygn skall genast de dem döden och 
frälsa dem från tortyren.”

18. Ryder, Richard D (1975) Victims of Science. The use of animals in 
research. London: DavisPoynter Ltd 

19. Högman, Lisbet (1997) SDR 100 år. 1897–1997. Red. Millert Tjärnberg. 
Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund. 

 20.  ”An Act to Prevent the Cruel and Improper Treatment of Cattle”
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arbetade också för reformer som skulle förbättra livet för 
människor i likhet med många andra som engagerade sig för 
djurens rätt. Han ville att de medellösa skulle få laglig rätt 
till understöd.

Richard Martin fick också insyn i hur försöksdjuren hade 
det, särskilt hundarna, på en del av de större sjukhusen i 
London. Han gav detaljerade beskrivningar av experimenten 
i underhuset och blev en föregångare till antivivisektionismen. 
Han försökte också få igenom andra lagförslag till skydd för 
hundar och katter, förbättring av förhållandena i slakthusen 
och förbud mot olika grymma former av jakt (bloodsports), 
men dessa avslogs. Martin blev känd under smeknamnet 
Humanity Dick. 21

Stora samhällsförändringar skedde under 1800talet, 
framför allt i västvärlden. Industrialismen slog igenom och 
kommunikationerna revolutionerades i många länder genom 
järnvägens införande.Människor som hade dålig utkomst på 
landsbygden förflyttade sig till de växande städerna. Detta i sin 
tur möjliggjorde frigörelse från närmast feodala förhållanden 
och upproret lät inte vänta på sig, då även fabriksarbetarna 
fick slita hårt. Men inte bara revolutionära teser via Karl 
Marx ”Das Kapital” och andra skrifter, spreds över den 
europeiska kontinenten och så småningom i Amerika, utan 
flera andra rörelser utvecklades: kampen mot slaveriet i 
USA, nykterhetsrörelsen (alkoholkonsumtionen var mycket 
hög i Sverige), frireligiösa utbrytningar från stadskyrkan, 
kvinnorörelsen och flera andra socialpolitiska riktningar. 
Och en organiserad djurskyddsrörelse började växa fram. 
Antivivisektionisterna utgjorde den radikala delen av djur
skyddet.

Vetenskapsmannen Charles Darwins banbrytande teorier 
om djurens ursprung som fördes fram i ”The Origin of the 
Species” 1859 ändrade världsbilden. Människan var en djurart 
bland andra. Kyrkans monopol på tolkningen av världen 
bröts. Djur och människa var inte så skilda åt; vi är biologiska 
varelser på samma träd. En annan känd samtida reformator 
var John Stuart Mill, filosofisk efterföljare till Jeremy Bentham 
och liberalismens politiska föregångare. Han var engagerad 
mot kvinno och barnförtryck och framförde redan 1848 i 

 21.  Högman, Lisbet (1997) SDR 100 år. 1897–1997. Red. Millert 
Tjärnberg. Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund.
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”The Principles of Political Economy” att även djur måste 
skyddas av lagstiftning. 22

Många djur plågas under  
vivisektörernas knivar

De franska vivisektionisterna Francois Magendie (1783–
1855) och hans lärjunge Claude Bernard (1813–1878) utförde 
experiment på levande djur utan bedövning. När djurens 
lidanden på deras laboratorier sipprade ut, ökade motståndet 
mot vivisektionen. (Bernards hustru och två döttrar anslöt 
sig till antivivisektionisterna.) Louis Pasteur (1822–1895) 
ska ha blivit illa berörd av de försök han ändå ansåg att han 
måste utföra. 23 

På 1860talet kom rapporter i engelska tidningar om experi
menten på veterinärhögskolan i Alfort utanför Paris. Grannar 
hade klagat på ljuden därifrån: skrik och jämranden från 
offren. Frances Power Cobbe, som 1875 skulle bilda Stor
britanniens första antivivisektionsorganisation, The Victoria 
Street Society, läste artikeln och reagerade genom att 1863 
skriva ett kritiskt inlägg i Fraser’s Magazine. 24

Samtidigt som hennes artikel publicerades, reste Power 
Cobbe till Florens. Där fick hon höra talas om en vivisektör 
vid namn Schiff. Dr Appleton från Harvard hade besökt 
laboratoriet och sett stympade hundar, duvor och andra djur 
som led oerhört. Frances Power Cobbe beslöt att göra ett 
upprop och skicka till professor Schiff med vädjande om att 
han måste begränsa lidandet för djuren. 783 personer skrev 
under detta, ett av de första dokumenten om organiserat 
motstånd mot vivisektionen. 

Magendie använde enorma mängder djur. Hans vivisek
törskollega vid Académie Francaise, MarieJeanPierre Flou
rens, vittnade om att Magendie offrade fyratusen hundar för 
att bevisa att Charles Bell hade rätt i den distinktion han gjort 
mellan de sensoriska och motoriska nerverna. Senare använde 

22. Ryder, Richard D (1975) Victims of Science. The use of animals in 
research. London: DavisPoynter Ltd

23. Öbrink, K.J., Waller, M. (1996) Försöksdjurskunskap. Refinement, 
reduction, replacement. Lund: Studentlitteratur

24. Power Cobbe, Frances (November 1863) The Rights of Man and the 
Claims of Brutes. Fraser’s Magazine.  
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han ytterligare fyratusen hundar i syfte att visa att Bell hade fel. 
”Jag har också gjort sådana experiment, och utfört vivisektion 
på många hundar”, skriver Flourens, ”och jag har bevisat att 
den första uppfattningen är den enda riktiga”. 25

John Elliotson, sedermera medicinprofessor i London, åsåg 
Magendies experiment vid flera tillfällen. Han blev upprörd 
över bristen på precision i experimenten. ”I ett av sina bar
bariska experiment, som jag åsåg, vilket jag skäms för att 
säga, började han lugnt att skära ut en stor bit av ryggen på 
en vacker liten valp som om han skar i ett äpple.” 26

1874 chockerade en kollega till den ökände Magendie, 
Eugene Magnan, sina brittiska medicinkollegor, när han inför 
publik opererade hundar för att demonstrera effekten av 
alkohol som han injicerade på dem. Detta skedde vid ett 
möte i Norwich anordnat av British Medical Association. 
Flera medicinare lämnade mötet i protest. En av dem, som var 
ordförande för det irländska kirurgsällskapet, skar i ilskan loss 
en av Magnans hundar. Alla i den medicinska professionen 
accepterade alltså inte vivisektion på obedövade djur.

Händelsen som blev mycket omskriven gjorde att RSPCA 
anmälde djurplågeriet. Sir William Ferguson som bevittnat 
experimenten talade om förfärliga experiment där hundarna 
stönade och jämrade sig av smärta. Den enda lag som fanns var 
Martins reviderade lagstadgande från 1822. Magnan såg till att 
snabbt lämna landet och det blev inget domstolsförfarande.

Motstånd leder till brittisk  
lagstiftning om vivisektion

Men Frances Power Cobbe tog initiativ till ett nytt upprop mot 
det ökade antalet djurförsök som utfördes i Storbritannien. 
Kända personer skrev under: Kardinal Manning, socialre
formatorn Lord Shaftesbury (som blev vice ordförande i the 
Victoria Street Society), Thomas Carlyle, poeterna Alfred 
Lord Tennyson och Robert Browning samt konstprofessorn 
i Oxford, John Ruskin, som 1884 skulle lämna sin tjänst i 

25. Blatin, H. (1867) Nos Cruautés, s 2012 . Referens i Richard Ryders 
Victims of Science.

26. Ryder, Richard D (1975) Victims of Science. The use of animals in 
research. London: DavisPoynter Ltd. Översättning till svenska av Birgitta 
Carlsson. 
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protest mot att ett vivisektionslaboratorium etablerades på 
universitetet. Drottning Victoria, som godkänt att prefixet 
”Royal” lades till namnet Society for the Protection of Cru
elty to Animals, skrev till RSPCA och uttryckte oro över 
vivisektionen samt donerade pengar.

1875 publicerades ett brev i The Morning Post (1/2-75), 
där den engelske fysiologen George Hoggan, som hade varit 
assistent till Claude Bernard i fyra månader, fördömde frans
männens metoder. Det blev upprinnelsen till ett samarbete med 
Power Cobbe och flera parlamentariker för att få till stånd en 
lag som reglerade djurförsöken. Den 4 maj 1875 introducera
des ett förslag av Lord Henniker i överhuset. Cruelty to Ani
mals Act blev resultatet 1876. Men vivisektörerna hade lyckats 
försvaga det ursprungliga förslaget, så det var lätt att få 
undantag från bestämmelsen om att man måste söka licens 
för att få utföra djurförsök. I början nekades många licens 
därför att försöken ansågs för plågsamma. 27

När antivivisektionsföreningar började bildas under sena
re delen av 1800talet som en reaktion på det ökade expe
rimenterandet med obedövade djur, deltog författare och 
andra offentliga personer i den allmänna debatten i så gott 
som varje land och stödde antivivisektionisternas krav att det 
vetenskapliga djurplågeriet måste upphöra. I Frankrike, där 
vivisektionen var särskilt grym, blev Victor Hugo president i 
den nybildade antivivisektionsorganisationen. Engelskan Anna 
Kingsford genomförde sina medicinstudier i Paris mellan 1874 
och 1880, ”vivisektionens huvudstad”, utan att göra försök 
på djur, givetvis under stort motstånd från vivisektörerna.

Charles Dodgson, mer känd under pseudonymen Lewis 
Carroll och författare till ”Alice i Underlandet”, attackerade 
vivisektionen i en artikel i Fortnightly Review 1875. Dodgson 
var en respekterad matematiker i Oxford och kritiserade 
vivisektionen på logiska grunder. Han var tillsammans med 
Ruskin och biskopen i Oxford en av de tre som ledde mot
ståndet mot att en professur i fysiologi (fysiologerna utförde 
många plågsamma djurförsök) skulle inrättas i Oxford. 28

Allmänna djurskyddsföreningar bildades också under sena
re halvan av 1800talet. Zacharias Topelius var frontfigur i 
den finska djurskyddsföreningen. 

27. Ryder, Richard D (1975) Victims of Science. The use of animals in 
research. London: DavisPoynter Ltd

28. Ibid. 
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Gandhi och Salt förgrundsfigurer  
för vegetarism och icke-våld
På 1880talet kom Mahatma Gandhi till England. Han övergick 
till vegetarisk kost av etiska skäl efter att han läst socialisten 
Henry Salts bok ”A Plea for Vegetarianism” från 1886, och Salt 
guidade honom till Londons vegetariska restauranger. Gandhi 
var en tid sekreterare i the London Vegetarian Society (bildad 
1847) och valdes in i dess exekutivkommitté 1890. Gandhi 
skrev senare i sina memoarer att han kunde tacka Salts biografi 
över Henry David Thoreau för att han kommit i kontakt med 
idéerna om civil olydnad som ett politiskt vapen. 29

Henry Salt (1851–1939) var utbildad på Eton och i Cam
bridge. Han skrev närmare 40 böcker, med uppmaningar till 
reformering av fängelserna och skolorna, om hur samhället 
borde organiseras ekonomiskt och om djurens rätt. Han skrev 

29. Salt, Henry S (1980) Animals’ Rights. Considered in Relation to Social 
Progress. Förord av Peter Singer. Society for Animal Rights.

Henry Salts bok gavs ut på svenska 1903
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en grundläggande skrift för djurens rätt, ”Animals’ Rights. 
Considered in Relation to Social Progress”, som innehöll 
samma djuretiska resonemang som skulle återkomma hos 
en ny generation på 1970talet. Ett häfte översatt till svenska 
gavs ut 1903 30 i Nordiska samfundets regi på det tryckeri, 
Wilhelmssons tryckeri i Stockholm, som föreningen använde 
för att trycka medlemstidningen ända fram till mitten av 1970
talet. 31 Salts noter och sammanställning av tidigare skrifter i 
ämnet visar att människans behandling av djuren engagerat 
författare i århundraden. 

Salt bildade 1891 the Humanitarian League tillsammans 
med några av tidens mest kända sociala reformivrare. Bland 
vännerna och medarbetarna fanns vegetarianen George Bernard 
Shaw och Sidney och Beatrice Webb. The Humanitarian 
League tog avstånd från vivisektion och jakt och förordade 
vegetarism. Föreningen verkade för reformering av fängelserna 
och var motståndare till barnaga, som var vanligt i skolorna. 
Och pacifism och civil olydnad stod på programmet. 32 

Antivivisektionen tar sin början i Sverige
Prästsonen Adolf Leonard Nordwall föddes i Linköping 1824. 
Han blev student i Uppsala 1843 enbart på självstudier. Under 
sin fortsatta utbildning drabbades han av en ögonsjukdom, 
som gjorde att han inte kunde läsa själv utan fick allt uppläst 
för sig. Det väckte uppseende och nådde ända fram till hovet. 
Kung Oscar I bad att få träffa Nordwall efter att han klarat 
sin examen med glans. Efter doktorsavhandlingen 1851 33 
med titeln ”Kants deduktion av de rena förståndsbegreppen” 
förespåddes Nordwall en lysande karriär, men efter ett år som 
ethices docens valde han att bli lektor i Strängnäs vid stadens 
läroverk. 1858 blev han chef för ecklesiastickdepartementets 
nybildade avdelning för undervisningens ordnande. 1865 
avgick han på egen begäran och återtog sin lektorstjänst i 

30. Salt, Henry S (1903) Djurens rättigheter i belysning av det sociala 
framåtskridandet. Stockholm: G Walfrid Wilhelmssons förlag

31. Ett exemplar återfanns på 1980talet på ett antikvariat på Drottninggatan 
i Stockholm som var granne till Animalen, Djurens Rätts butik och informations
centrum. Christian L. Tenows namn var skrivet på framsidan. Tenow var 
Nordiska samfundets ordförande mellan 1900 och 1925.  

32. Både G B Shaw och Henry Salt var aktiva i The Fabian Society där ett 
antal av tidens radikala ingick.

33. Samma år föddes Henry Salt (1851–1939). 
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Strängnäs. Han avled 1892 och ligger begravd på Strängnäs 
kyrkogård. 34

Nordwall inledde debatten om djurförsöken i Sverige med 
en artikel i Pedagogisk Tidskrift 1866 med titeln ”Vad återstår 
att göra till förekommande av misshandel mot djuren?”. 
1870 bildade han den första djurskyddsföreningen i Sverige 
i Strängnäs (året innan hade ”Småfåglarnes vänner” bildats i 
Göteborg). 1879 höll Nordwall ett tal i Strängnäs med titeln 
”Kan vivisektionen försvaras?”. Han drog slutsatsen att ”…så 

34. Börtz, Ellen & Johan (1982) Nordiska samfundet mot plågsamma 
djurförsök. 1882–1982. En hundraårig kamp för djurens rätt och människans 
värdighet. Uddevalla: Zindermans 

Adolf Leonard Nordwall. Antivivisektionens banerförare i Sverige på 1800-talet och 
Nordiska samfundets förste ordförande.
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synes under nuvarande förhållanden en sådan inskränkning 
av vivisektionen, varigenom dess svåraste missbruk aflägsnas, 
vara allt hvad man kan med hopp om framgång eftersträva”.

Talet trycktes och väckte därefter stort uppseende. Det 
översattes också till flera främmande språk och infördes 
i flera djurskyddstidskrifter utomlands. 35 Kontakten med 
antivivisektionsorganisationers företrädare i andra länder 
var således etablerad, vilket skulle komma att vara till nytta 
vid anförande av exempel på vad djuren utsattes för i de 
vetenskapliga laboratorierna när vivisektionsdebatten fick sitt 
genombrott i Sverige under 1880talet. Baron Ernst von Weber 
hade bildat en antivivisektionsorganisation i Dresden 1879, 
Internationaler Verein Zur Bekämpung der Wissenschaftlichen 
Tierversuchen, vars exempelsamlingar också skulle användas 
i den svenska debatten.

1880 trycktes skriften ”Nyare Aktstycken i Vivisektions
frågan”, som innehöll Nordwalls tal. Därmed var grunden 
lagd för den vivisektionsdebatt som kom att rasa under 1880
talet mellan förespråkare, företrädesvis representanter för 
de medicinska vetenskaperna, och motståndarna, där flera 
riksdagsledamöter engagerade sig och lade motioner. Skriften 
hade spritts bland riksdagsmännen i syfte att väcka opinion 
för ny lagstiftning.

Första riksdagsmotionen för  
att inskränka vivisektionen

En av dem, Robert Arfwedson, hänvisade till aktstyckeskriften 
i en motion till riksdagen 1881. Inspirerad av den engelska 
lagen från 1876 ville Arwedson inskränka möjligheterna 
till vivisektion. Han föreslog att vivisektion endast skulle få 
äga rum i högskolornas ”dertill afsedda laboratorier” samt 
under omedelbar ledning av vederbörande professor. Ett annat 
krav var att förbud skulle införas för användning av curare 
eller motsvarande medel ”som endast medföra förlust af 
rörelseförmågan, men icke framkalla okänslighet”.

Debatten ägde rum både i första och andra kammaren. 
Men först försvarade professorn i anatomi, Gustaf von Düben, 
vivisektionen i hätska ordalag i en svarsskrift:

35. Ibid.  
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”…men då nu afskrädet börjat jäsa och sprida mefitiska 
ångor i form av den nyss framburna motionen och annan 
’kreaturens suckan’ är det tid att tänka på desinfektion”.

Flera riksdagsledamöter angrep von Dübens argumentation 
och stödde Arwedsons motion. ”Vilken kontrast”, sade Alarik 
Fredenberg om von Dübens språk, när motionen debatterades. 
”…på ett synnerligen ofördelaktigt sätt” avslöjar han ”veten
skapsmannens brist på oveld och sans”. 36

Nordwall blev inte svaret skyldig utan publicerade ”Svar 
på Friherre von Dübens skrift”, som trycktes några måna
der efter riksdagsdebatten. Som kommentar till initiativen 
i riksdagen presenterade Nordwall samma år ytterligare en 
skrift vid Strängnäs djurskyddsförenings årsmöte. Han före
slog att vivisektionen måtte reformeras, bland annat genom 
inrättandet av ett internationellt fysiologiskt laboratorium 
som skulle minska andelen djurförsök om vetenskapsmännen 
lärde av varandra. 

Riksdagsdebatterna resulterade i att både första och andra 
kammaren beslöt att Kungl. Maj:t (kungen Oscar II) skulle ta 
i övervägande om vivisektionen borde förbjudas eller åtmin
stone inskränkas – trots att lagutskottet föreslagit avslag. 
Remissvar begärdes in och en rad medicinska institutioner 
svarade. Nordwall kommenterade remissvaren i en skrift 1883, 
”Granskning av de yttranden som på Kongl. Maj:ts befallning 
afgifvits”. Då kunde Nordwall titulera sig ordförande för den 
första antivivisektionsorganisationen i Norden som bildats 
året innan.

I sin granskning preciserar Nordwall sin ståndpunkt: han är 
inte motståndare till vetenskapen utan till den vetenskapliga 
moral som tillåter vivisektion.

Nordiska samfundet för bekämpande af det 
vetenskapliga djurplågeriet bildas

Initiativet till en antivivisektionsförening i Skandinavien togs 
av etatsrådet Johan Christopher Lembcke som 1877 bildat 
Foreningen till dyrenes beskyttelse i Danmark. 1880 kom 
tidskriften ”Dyrevennen” som hade kampen mot vivisektionen 

36. Bromander, Lennart. Vivisektionsdebatten i Sverige under 1880-talet. 
Lychnos, Lärdomshistoriska samfundets årsbok 19691970. Stockholm: Almqvist 
& Wiksell
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på sitt program. Lembcke ansåg att en enad front behövdes för 
att bekämpa vivisektionen och att en särskild organisation som 
avgränsade sig till denna uppgift borde bildas. På inbjudan 
av prinsessan Eugénie, som var känd för sitt engagemang i 
sociala frågor, ägde första mötet rum i prinsessans våning på 
Stockholms slott. Det var den 7 oktober 1882 och prinsessan 
Eugénie antecknade sig som den första medlemmen i Nordiska 
samfundet. 37 Styrelsens sammanträden de följande åren hölls 
på Stockholms slott en gång i månaden.

37. Vid sin död 1889 testamenterade hon 10 000 kr till Nordiska samfundet. 
Testamentet finns i Riksarkivet.

Prinsessan Eugénie upplät sin våning på Stockholms slott till Nordiska samfundets 
sammanträden de första åren.
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Konstituerande sammanträde för den nya organisationen 
hölls den 11 oktober 1882 på Hotel Rydberg vid Gustav 
Adolfs torg i Stockholm, ett av tidens mest kända hotell 
(rivet sedan länge). 19 personer var närvarande. Samtliga 
var personer ur samhällets högre skikt. Bland svenskarna 
återfanns professorn vid Konstakademien grefve Georg 
von Rosen, generalkrigskommissarien N. A. Varenius med 
maka Josephine Varenius, hoffröken Adele Rudenschöld, 
generalkonsul C.O.Berg, litteratör Hedin, arkivarie Otto von 
Feilitzen och pastor G. Vadström.

Mötet antog stadgar. Ändamålsparagrafen löd:
”Samfundet har till uppgift att verka för den största möj

liga inskränkning av vivisektionen såsom vetenskaplig forsk
ningsmetod samt för avskaffande af grymma experiment i 
allmänhet på lefvande djur.” 38 

Vid mötet beslöts också på förslag av Lembcke att en 
skrift av den kände kirurgen Lawson Tait som fått genomslag 
utomlands, ”The Uselessness of Vivisection Upon Animals”, 
skulle översättas till svenska och delas ut till riksdagens 
ledamöter och ”Konungens Stadsråd”. Den var redan översatt 
till danska.

1882 uppskattade the Victoria Street Society att det fanns 
85 vivisektörer i Frankrike, 45 i Storbritannien, 51 i Italien, 
29 i Tyskland, sex i Sverige och en i Norge.

Ett upprop med ”inbjudning” att bli medlem i den nya 
föreningen publicerades i Nya Dagligt Allehanda 8 januari 
1883 och i Svenska Dagbladet dagen därpå. ”När det gäller 
frågan, huruvida det är moraliskt och juridiskt berättigat 
– till och med i ett högre syftemåls tjenst – att underkasta 
lefvande varelser lidanden av den förfärligaste art, då har 
också lekmannen rätt och förmåga att bilda sig en åsigt och 
att, med stöd af denna afgiva sin röst för eller emot…”

Under de kommande årens debatt kom Nya Dagligt Alle
handa att ställa sig på Nordiska samfundets sida, och tidningen 
bidrog ekonomiskt till tryck av föredrag av både Nordwall 
och Lembcke. Stockholms Dagblads och Aftonbladets referat 

38. Andra paragrafen i stadgarna löd: ”Samfundet söker uppnå dessa 
ändamål genom att befordra stiftandet av verksamma lagar i nyss antydda 
rigtning; genom att samla, bekantgöra och belysa sakförhållanden angående 
det vetenskapliga djurplågeriet; genom att, så långt tillgångarna det medgifva, 
prisbelöna uppfinningar och afhandlingar, egnade att främja Samfundets 
verksamhet.”
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av vivisektionsdebatten var mera till vivisektörernas favör.
Riksdagens beslut med anledning av Robert Arwedsons 

motion ledde ingenstans. Regeringen lämnade inget förslag till 
lagstiftning. Därför lades en ny motion 1884 av Carl Magnus 
Björnstjerna. Han var ordförande i Svenska Allmänna Djur
skyddsföreningen, som bildats decenniet innan. Fysiologerna 
hade hävdat att få vivisektioner utfördes i Sverige i avsikt 
att försvaga kritiken. Många av exemplen kom från andra 
länder. Men nu ändrades förhållandena, för Karolinska Insti
tutet avsåg att bygga en källare för förvaring av försöksdjur. 
Därmed borde vivisektionerna öka, framhöll motionären. 
Motionen fick inte gehör trots att Nordiska samfundet hade 
en styrelseledamot i första kammaren, C.O. Berg, som talade 
för motionen och även framförde att djurmisshandel vid jakt 
och fiske var lika förkastlig som vivisektionen. I första kam
maren hade Axel Key inträtt, som var en av författarna till 
Karolinska Institutets yttrande med anledning av den förra 
motionen. Viktigast var nog att Louis Pasteur i Frankrike 
lyckats lösa bakteriologiska problem via djurexperiment. Då 
stod moraliska argument sig slätt.

En annan riksdagsledamot som 1884 gav sig in i debatten var 
S.A. Hedin, dåtidens främste liberale talesman. Han menade 
att vivisektionen var en demokratifråga där vivisektörerna 
inte borde ha större inflytande än någon annan:

”För mig är frågan icke, vilken verklig eller förment nytta 
vivisektionen har gjort, utan för mig är frågan den: låter den 
sig förena med rätt, med moral, med mänsklighet? Att svara 
på denna fråga, härtill har jag och vilken som helst icke 
vetenskapsman lika god rätt, som någon annan människa på 
jorden, om denna sak har jag lika god rätt, som någon annan 
att hysa, uttala och förfäkta en mening i strid med all världens 
medicinska fakulteter, och jag bestrider, att vivisektionen låter 
förena sig med rätt, moral och mänsklighet.” 39 

Nordiska samfundet fortsatte att sprida skrifter och brosch
yrer både till politiska makthavare och till allmänheten under 
hela 1880talet. Men varken 1884 eller 1888, då den sista 
riksdagsmotionen om vivisektionen lades, kände Nordiska 
samfundet till dem i förväg. Detta var säkert till nackdel, 
menar Lennart Bromander som var den förste att skriva en 

39. Börtz, Ellen & Johan (1882) Nordiska samfundet mot plågsamma 
djurförsök. 1882–1982. En hundraårig kamp för djurens rätt och människans 
värdighet. Uddevalla: Zindermans
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akademisk uppsats om 1880talets antivivisektionsdebatt. 40

Christoper Ludwig Anjou skrev i sin motion 1888 att det 
förekom alltför många onödiga djurförsök och därför borde 
de begränsas. Men styrkeförhållandena var ändrade. En enad 
läkarkår var emot inskränkningar i vivisektionen.

A. L. Nordwall dominerade helt 1880talets insatser mot 
vivisektionen. Två år innan han avled beslöt årsmötet att 
en skrivelse som Nordwall författat skulle tryckas i 10 000 
exemplar och spridas till samtliga pastorat, läroverk och 
folkhögskolor. När Nordwall dog 1892 gick luften ur rörelsen 
så till den grad att Nordiska samfundet lät ordförandeposten 
vara obesatt fram till 1900. Då trädde nya aktörer in på scenen 
och Nordiska samfundet skulle uppleva en framgångsrik tid 
innan första världskriget satte stopp. 

Ny riksdagsmotion mot vivisektion
Riksdagsledamoten Johan Nydahl krävde i en motion år 1900 att 
vivisektionen måste inskränkas och kontrolleras. Förslaget hade 
dock inte stöd av Nordiska samfundet, som ville att vivisektionen 
skulle införlivas i strafflagen och behandlas på samma sätt 
som annat djurplågeri. 41 Första kammaren avslog motionen, 
medan flera ledamöter i andra kammaren talade för den: P. P. 
Waldenström (som grundade Svenska Missionsförbundet), Karl 
Staaf (senare statsminister), S.A. Hedin (radikal politiker och 
tidningsman) och Johan Nydahl själv. Beslutet blev att Kungl. 
Maj:t skulle utreda frågan. Men Karl Staaf opponerade sig, 
eftersom det var de medicinska fakulteterna som fick uppdraget. 
Och nyligen hade grymheter som djur utsatts för på Karolinska 
institutet kommit till allmänhetens kännedom genom Nordiska 
samfundets avslöjanden.

I debatten i kammaren förringade tre ledamöter som 
var läkare vivisektionens omfattning i Sverige. En annan 
ledamot hade nyligen läst en fackbok skriven av unga svenska 
medicinare, tryckt i Tyskland, där de redogjorde för långa serier 
av plågsamma experiment, främst på hundar och katter. Dessa 

40. Bromander, Lennart. Vivisektionsdebatten i Sverige under 1880-talet. 
Lychnos, Lärdomshistoriska samfundets årsbok 19691970. Stockholm: Almqvist 
& Wiksell

41. Börtz, Ellen & Johan (1882) Nordiska samfundet mot plågsamma 
djurförsök. 1882–1982. En hundraårig kamp för djurens rätt och människans 
värdighet. Uddevalla: Zindermans   
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hade utförts på samma läroanstalt där ”en av sagesmännen 
var professor” enligt ett föredrag om vivisektionen som hölls 
av A. Rosvall (ledamot i Nordiska samfundets styrelse). 42 

Samma år fick Nordiska samfundet en ny ledning. Ett 
äkta par som redan hade varit med om att bilda Samfundet 
för befrämjande af ett naturenligt lefnadssätt på 1890talet 
– som förespråkade vegetarism – tog sig an uppgiften att 
kämpa mot de plågsamma djurexperimenten. 43 Elna och 
Christian L. Tenow kom att prägla verksamheten under en 
period när föreningen ökade i medlemsantal till närmare 
10 000 (1906). 44

Statskommissarie Christian L. Tenow valdes till styrelsens 
ordförande och Elna Tenow var styrelseledamot. Hon blev 
ledaren för den svenska antivivisektionsrörelsen och en flitig 
skribent, respekterad av och i nära samarbete med antivivis
ektionsorganisationer i andra länder. Mellan 1909 och fram 
till sin död 1926 var Christian L. Tenow också ordförande i 
De Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund. Han 
utarbetade 1910 ett program för hur hela djurskyddsarbetet 
i Sverige skulle organiseras. Nordiska samfundet var medlem 
till 1949, då föreningen utträdde därför att centralförbundet 
ändrat uppfattning om vivisektionen.

Elna Tenow gjorde tydligt liksom föregångaren A. L. Nord
wall att det var lidandet som var det primära i kampen mot 
vivisektionen: ”Vi har redan förut i vår litteratur ofta påpekat, 
att vi icke sätter likhetstecken emellan att döda djur och att 
plåga djur. Vi äro de sista att förneka, att den som vill vara 
skuldfri gentemot djurvärlden, ej heller bör taga djurens liv 
för sin näring, dock är det en ofantlig skillnad emellan att på 
möjligast smärtfria sätt taga deras liv och att förorsaka dem 
en mer eller mindre förlängd plåga.” 45

42. Ibid.
43. ”Kan det finnas något vederstyggligare än att beständigt lifnära sig 

af lik? Alla menniskor, som lifnära sig af kött och blod och upphetsa sig med 
starka drycker, hafva ett hett och gallsprängdt blod, hvilket gör dem galna 
på hundrade sätt. Deras största galenskap är deras rasande begär att utgjuta 
sina medmenniskors blod.” Om vivisektion m.m. Ur Tal hållet vid Samfundets 
sammanträde den 6 december 1894 af Professor G. A. Unman, styrelsens 
ordförande. 

44. Börtz, Ellen & Johan (1882) Nordiska samfundet mot plågsamma 
djurförsök. 1882–1982. En hundraårig kamp för djurens rätt och människans 
värdighet. Uddevalla: Zindermans 

45. Medlemsbladet nr 2 1903
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Elna Tenow lyfte Nordiska samfundet till nya höjder när hon tog ledningen 1900.
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Christian L. Tenow var samtidigt ordförande för Nordiska samfundet och De Svenska 
Djurskyddsföreningarnas Centralförbund.
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Kvinnor i spetsen för kampen

Antivivisektions och den allmänna djurskyddskampen i sek
lets början var nära knuten till kvinnor som inte lät sig snärjas 
av det borgerliga kvinnoidealet. Kvinnor hade ännu inte 
rösträtt i Sverige och inga kvinnor hade riksdagsplats. Flera 
suffragetter 46 i England agiterade också för djuren.

Vid sidan av Elna Tenow, som åkte land och rike runt för 
att väcka människor för djurens sak, och även deltog flitigt 
i konferenser utomlands, var det tre kvinnor som särskilt 
framträdde inom rörelsen vid denna tid.

Constance Ullner från finska avdelningen åkte runt i hela 
Finland med resultatet att en rad lokala djurskyddsföreningar 
bildades. Hon var också föreningen behjälplig i Sverige, i nära 
samarbete med Elna Tenow. Sommaren 1903 fick hon åka 
gratis på järnväg och började resan i S:t Petersburg, fortsatte 
till Helsingborg, for sedan norrut till Haparanda, och styrde 

46. Gålmark, Lisa (1997) Shambles of Science. Lizzy Lind af Hageby & Leisa 
Schartau, antivivisektionister. 1900–1913/14. Duppsats, historiska institutionen, 
Sthlms universitet.

Suffragett = rösträttskvinna  

Lizzie Lind-af-Hageby till vänster och Elna Tenow till höger på Nordiska samfundets 
byrå på Brahegatan 2 i Stockholm. Lägg märke till hunden till höger.
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därefter kosan söderut genom Finland, ”bildande föreningar 
här och hvar”. 47 Ullner reste även till de gamla estsvenska 
områdena, i Norge, de svenska lappmarkerna och Gotland.

Lizzy LindafHageby och Leisa Schartau träffade varandra 
när de läste språk i Stockholm. Båda var vetenskapligt intres
serade. De fick ett introduktionsbrev till L’Institute Pasteur i 
Paris och åkte dit sommaren 1900. De chockades av vad de 
såg. När de återvände till Stockholm blev de medlemmar i 
Nordiska samfundet och delade sekreterarposten i styrelsen 
från 1901.

På Nordiska samfundets uppmaning åkte de på studieresa 
till England på sensommaren 1901. De besökte flera sjukhus, 
som var både antivivisektionistiska och vegetariska. The 
National AntiVivisection Hospital skulle snart öppna i ett 
arbetardistrikt i Battersea. De träffade också Henry Salt och 
flera ledande personer i den brittiska antivivisektionsrörelsen. 
Båda blev vegetarianer. 

Dessa två som kom att gå sida vid sida genom livet var 
kritiska till den engelska antivivisektionslagen. I rapporter till 
Nordiska samfundet som trycktes i Medlemsbladet (Nordiska 
samfundets tidning) berättade de att antalet licenser som 
utfärdats för experiment utan bedövning hade ökat från 79 
experiment 1880 till 8 954 experiment år 1900. Lizzy Lind
afHageby deklarerade att hon var abolitionist, alltså för ett 
totalt avskaffande av vivisektionen.

Vivisektionskritiken får sitt genombrott i 
England – och det är svenskor som ligger 
bakom
Hösten 1902 lämnar de Sverige på nytt och skriver in sig 
som studenter vid London School of Medicine for Women 
för att studera fysiologi. Skolan hade grundats av USA och 
Englands första registrerade kvinnliga läkare, feministen och 
antivivisektionisten Elizabeth Blackwell. De lyckas få delta i 
demonstrationer på King’s College och University College, två 
läroanstalter för män. Demonstrationerna görs inför studen
terna inom kurserna i högre fysiologi i utbildningssyfte. På 
våren 1903 uppsöker de förläggaren Ernest Bell med förfrågan 

47. Medlemsbladet nr 4 1903 
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om han ville trycka en bok som de håller på att skriva. I boken 
beskrivs djurexperiment som de bevittnat. Stephen Coleridge, 
ordföranden för National AntiVivisection Society (NAVS), 
får veta att boken skildrar ett försök på en hund. Han drar 
slutsatsen att de bevittnat ett brott mot den engelska lagen 
från 1876.

Boken med titeln ”Shambles of Science. Eyewitnesses. 
Extracts from the Diary of Two Students of Physiology” 
kommer ut på sommaren. Då har Coleridge vid NAVS:s 
årsmöte i maj redan offentliggjort sina anklagelser om 
lagbrott. Boken får över tvåhundra recensioner i irländsk 
och engelsk press de närmaste månaderna. I parlamentet 
fick inrikesministern frågan om det var sant att vivisektioner 
utförts vid tre tillfällen på samma hund, vilket stred mot den 
engelska lagstiftningen. Han gav ett jakande svar, men vidtog 
inga ytterligare åtgärder.

Coleridge riktade anklagelser mot professor Edward 
Bayliss, som utfört demonstrationen, för att förmå honom 
att stämma Coleridge för förtal. Det skedde och åtalspunkten 
i stämningen gäller om Bayliss gjort sig skyldig till grymhet 
genom att inte använda bedövning. LindafHageby och 
Schartau inkallas som vittnen. Men Coleridge förlorar målet 
och tvingas betala 2000 pund i skadestånd. Den summan 
samlas in från allmänheten via en fond som tidningen Daily 
News instiftat. Förläggaren drar in boken, men författarna 
stödjer sig på domarens yttrande i rättegången att den inte 
är ärekränkande, och fortsätter att sälja boken utgiven på 
eget förlag. 48

Dessa händelser fick en enorm uppmärksamhet i Stor
britannien och resulterade också i våldsamma demonstrationer 
på Londons gator mellan antivivisektionister och medicinska 
studenter som kastade sten på antivivisektionisterna. 

Leisa Schartau beskriver i Medlemsbladet hur vivisektionen 
på den bruna hunden, som hunden kom att kallas, gick till:

”En stor brun hund ligger fastbunden på ryggen på ett 
operationsbord, hans vackra hufvud är fastskrufvadt och 
nosen så hårdt tillklämd, att intet ljud kan tolka, hvad som 
försiggår i det osynliga bakom dessa ögon, som i förtviflan 

48. Gålmark, Lisa (1997) Shambles of Science. Lizzy Lind af Hageby & Leisa 
Schartau, antivivisektionister. 1900–1913/14. Duppsats, historiska institutionen, 
Sthlms universitet.
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söka mina. Ett bredt rött sår gapar emot mig, det varma 
blodet droppar ner, den surrande elektricitetsmaskinen retar 
de blottade nervtrådarne och den blanka knifven fortsätter 
alltjämt sitt verk.

Det starka djuret kämpar i vild smärta, hvarje muskel 
skälfver, tassarne skaka. Men männen omkring skämta, de 
fatta intet af det drama, som här utspelas, de se endast ett 

Lizzie Lind-af-Hageby var kanske den internationellt mest kända antivivisektionisten 
under 1900-talets första halvsekel.



36 Djurens Rätt 125 år – En framgångsrik agitator för djuren

intressant subjekt. Lifvets och dödens hemlighet ligger framför 
dem, men de förstå den ej.

Det är i kvalens och dödens boning jag är, i den stora 
stadens helvete.” 49

Efter rättegången blev LizzyLindafHageby agitator på 
den offentliga scenen. Mellan 1905 och 1907 höll hon ca 
100 offentliga föredrag, som refererades i pressen. 1906 reses 
en staty i en park i Battersea över den bruna hunden, the 
Brown Dog Memorial. Inskriptionen utlöser protester från 
de två ökända universitetens medicinstudenter. Några gör 
försök att slå sönder statyn med hammare. Medicinstudenter 
sätter i system att störa LindafHagebys föredrag. De slänger 
stinkbomber och försöker sabotera mötena. När hon vid 
ett möte håller föredrag på temat ”Vivisection and medi
cal students” slutar mötet i slagsmål mellan vakter och 
studenter. 50

Flera års upptrappad agitation mot vivisektionen leder 
till att regeringen tillsätter en utredning, den andra Royal 
Commission (den första ledde fram till 1876 års lag), som 
arbetar från 1906 till 1912/13. LindafHageby blir kallad 
till förhör och deltar, medan flera antivivisektionsföreningar 
vägrar medverka på grund av vad de menar vara en partisk 
sammansättning av ledamöterna och pressens utestängning 
från förhören. LindafHageby håller en rad föreläsningar i 
London, där hon kritiserar rapporten, men uttrycker tillfreds
ställelse med de reformförslag som läggs fram. ”Med tanke 
på att våra opponenter ville att lagen skulle ändras till deras 
förmån, får man vara nöjd”, säger hon till en journalist på 
Daily Chronicle (13/3–12). 51

Debatten tar också en ny vändning när Lizzy Lindaf
Hageby utmanar vivisektörer på offentlig debatt. Det har inte 
skett tidigare. En av dem som antar utmaningen är professorn 
i fysiologi vid King’s College, W. D. Halliburton. De båda möts 
inför cirka tusen åhörare i London den 16 maj 1907. 

1910 gick 3 000 människor i ett demonstrationståg mot vivi
sektionen till Trafalgar Square. Stephen Paget, ordföranden för 
Research Defence Society, som bildats några år tidigare gick till 

49. Medlemsbladet nr 4 1903
50. Gålmark, Lisa (1997) Shambles of Science. Lizzy Lind af Hageby & Leisa 

Schartau, antivivisektionister. 1900–1913/14. Duppsats, historiska institutionen, 
Sthlms universitet.

51. Ibid.
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försvar för djurförsöken, varnade för att antivivisektionisterna 
försökte elda massorna till klassuppror enligt ett uttalande i 
The Times (9/7-09). 52

Nordiska samfundet i Sverige följde och rapporterade vad 

52. Ibid. 

Staty över den bruna hunden som restes 1906 i Battersea Park, the Brown Dog 
Memorial. Någon tog bort den efter några år.
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som hände i Storbritannien och både Leisa Schartau och Lind
afHageby skrev i Medlemsbladet. Men de återvände inte till 
Sverige utan bodde utomlands, hela tiden aktiva i kampen 
mot vivisektionen och för djurs rättigheter.

Snabb medlemsutveckling 
I september 1902 kom det första numret av Medlemsbladet, 
som med sista numret 1909 bytte namn till Djurens Rätt, den 
tidskrift som Nordiska samfundet fortfarande ger ut. Elna 
Tenow var redaktör för tidningen. Namnet motiverades med 
att Nydalska lagen från 1907 (se nedan), som innebar att 
djurens lagstadgade skydd inte var knuten till att de ägdes av 
någon, utan att djuren ska skyddas för sin egen skull och inte 
utsättas för misshandel. Därför innebär det att ”vi numera 
[stå] på lagens fasta grund” skriver Elna Tenow.

Föreningen växte snabbt. 1896 var medlemsantalet strax 
över 100. 53 1902 räknade man redan in 6 000 medlemmar och 
hade ökat med 2 000 medlemmar sedan året innan. I novem
ber 1904 var över 10 000 personer anslutna. Medlemsutveck
lingen rapporteras via Medlemsbladet samtidigt som medlem
marna uppmanas hjälpa till med värvningen av fler. 1902 
öppnar Nordiska samfundet en byrå på Brahegatan 36 i 
Stockholm och har ett kontor med anställd personal som 
utgångspunkt.

1905 lämnade Nordiska samfundet in en framställning 
till regeringen som avsåg förbud mot att utföra plågsamma 
experiment på djur vid demonstrationer för studerande. Den 
avslogs med uttalandet att regeringen hyste den förvissningen 
att vetenskapsmännen hyste medkänsla för djurens lidanden. 
Petitionen lämnades in till en regering som var gynnsamt 
stämd, men en ny ministär hann tillträda, så styrelsen var 
inte förvånad över avslaget, sägs det när föreningen firar 
25årsjubileum 1907. Frågan måste behandlas mer som en 
upplysningsfråga än en lagstiftningsfråga menar styrelsen. 54 

Nordiska samfundets vice ordförande Erik Kuylenstierna 
reflekterade över de 25 åren som förflutit: ”Man skulle kunna 
säga, att, efter en så lång arbetsdag resultaten af samfundets 
verksamhet äro obetydliga men man må härvid ihågkomma, 

53. Medlemsbladet nr 4 1907  
54. Ibid. 
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att vårt arbete är af sådan natur, att dess resultat kan ernås 
endast på öfvertygelsens väg och därigenom, att en på sådant 
sätt åstadkommen stark folkopinion kan genomdrifva lag
stiftningsåtgärder.” Han konstaterade också att de försök 
att få till stånd lagstiftningsåtgärder mot vivisektionen som 

Första numret av tidningen Djurens Rätt. Tidigare hette samma organ 
Medlemsbladet.
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Nordiska samfundet gjort tyvärr haft ringa framgång. Men 
han hoppades att den allt större medlemsskaran skulle kunna 
åstadkomma den eftersträvade folkopinionen.

Internationellt samarbete mot vivisektion
Redan 1900 deltar Constance Ullner som Nordiska samfun
dets representant i en världskongress om vivisektion i Paris. 
Resolutionen som antas lyder: ”Vivisektionen är ett brott, 
som i intet civiliseradt land bör tolereras.” Världsförbundet 
till skydd för djuren och mot vivisektion stiftades. Nordiska 
samfundet blev medlem. 55 Nästa gång äger kongressen rum 
i Frankfurt am Main i augusti 1903. Christian L. Tenow 
höll ett föredrag på tyska om taktik i allmänhet och antivivi
sektionistisk taktik i synnerhet. Elna Tenow talade om anti
vivisektionismens förhållande till det allmänna djurskyddet. 
Antalet medlemmar ”väckte formlig sensation”. 56 En pro
fessor Quidde informerade om vivisektionisternas allt oftare 
förekommande förbrytelser mot ”de fattiga sjuke å sjuk
husen”. Utsatta människor omfattades också av antivivisekt
ionsrörelsens omtanke.

Vid mötet valdes Christian L. Tenow till världsförbundets 
ordförande och Elna Tenow blev dess generalsekreterare fram 
till nästa kongress. Den ägde rum 1906 i Helsingborg med 
Nordiska samfundet som värd. Elna Tenow höll hälsnings
talet på franska för cirka 140 deltagare från 12 länder. Det 
var gående bord med enbart vegetariska rätter vid ena ser
veringsbordet. 

Ett av föredragen hade titeln ”Skola vi döda för att äta?”. 
Danske öfverläkaren C. Ottosen vid ”det bekanta, antivivi
sektionistiska sjukhuset i Skodsborg” 57 berättade att han 
på vetenskapliga grunder beslutat bli vegetarian via studier 
av den jämförande anatomin. Sedermera hade han blivit 
övertygad om det vegetariska levnadssättets nödvändighet 
på etiska grunder.

Nordiska samfundets sekreterare, redaktör Halfdan  
Liander, talade om risken för att dissektioner skulle införas 

55. Börtz, Ellen & Johan (1882) Nordiska samfundet mot plågsamma 
djurförsök. 1882–1982. En hundraårig kamp för djurens rätt och människans 
värdighet. Uddevalla: Zindermans 

56. Medlemsbladet nr 5 1903
57. Medlemsbladet nr 3 1906
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i skolorna. Läroverksöverstyrelsen hade uttalat sig för att 
dissektioner skulle införas och en professor J. A. Hammar i 
Uppsala hade förespråkat detta vid feriekurser och i Verdandis 
folkskrifter. ”Barnen blir demoraliserade af detta ’slaktargöra’, 
bli grymma och hårda mot djuren och förledas lätt att 
äfven utom skolan företaga dissektioner, som mången gång 
torde öfvergå till rena vivisektioner”, menade Liander. 58 En 
resolution antogs med uppdrag till styrelsen att vidta mått 
och steg för att förhindra ”dissektionsöfningars” införande 
i skolorna.

Det hettade till i en diskussion om nyttan med lagar mot 
vivisektionen. Några föreningar menade att 1876 års brittiska 
lag inte alls skyddade försöksdjuren och kritiserade det förslag 
till ändring som nu var under diskussion i engelska parlamen
tet. Andra menade att även om man var för vivisektionens 
totala avskaffande, så var det viktigt att stödja reformer. 

Slaktfrågan var också uppe till behandling och professor 
Förster från Berlin föreslog att en resolution skulle antas med 
krav på att djurslakt utan föregående bedövning helt och 
hållet skulle förbjudas samt att inga religiösa synpunkter fick 
föranleda undantag från regeln.

90 år senare anordnade Nordiska samfundets Helsingborgs
avdelning en konferens till åminnelse av den internationella 
kongressen 1906. Initiativtagare var lokalavdelningsordför
anden Ingrid Persson, tillika president i den internationella 
organisationen mot djurförsök, IAAPEA. Inbjudna talare var 
bland andra Andrew Linzey, anglikansk präst som sedan 1970
talet varit ledande i den teologiska diskussionen om djuretik 
och Robert Sharpe, vetenskaplig rådgivare till IAAPEA, som 
gjort studier som avslöjat djurförsökens otillförlitlighet bland 
annat i kosmetikatestning. 59 (Maten som serverades var helt 
vegetarisk, lagad av Ingrid Bondeson, som en period drev den 
vegetariska restaurangen ”Gröna Tallriken” i Helsingborg.) 

Till kongressen 1909 i London infann sig 850 personer. En 
protestskrivelse antogs med svenska Nobelkommittén som 
mottagare med uppmaning att inte ge pris till någon som 

58. Ibid.
59. Towards Ethical Science. Report of the International Animal Welfare 

Congress. (1996) : Helsingborg: Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök 
Andrew Linzey är chef för Oxford Centre för Animal Ethics och 

fakultetsmedlem vid teologiska institutionen vid universitetet i Oxford, dessutom 
hedersprofessor vid universiteten i Birmingham och Winchester.
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sysslade med vivisektion. När fysiologen Alexis Carrel 1912 
tilldelades Nobelpriset i medicin, skrev över 7 000 personer 
som inte var medlemmar på protestlistor. En tid innan priset 
delades ut hade Nordiska samfundet hyrt en affärslokal på 
Smålandsgatan, där man ordnat en utställning om Carrels 
experiment. Den väckte stort uppseende. Nordiska samfundet 
menade att priset stred mot andemeningen i Alfred Nobels 
testamente. 

En medarbetare på Carrels laboratorium på Rockefeller
institutet i New York, Mary L. Kennedy, hade lämnat en 
edsvuren berättelse inför Notarius Publicus, som väckte stor 
uppståndelse och offentliggjordes i New York Herald 1909. 
Hon berättade om hundar som utsattes för svåra lidanden 
efter de operationer som Carrel utförde. 

”Dr Carrel skar ut öronen på hundar. Han måste skära 
djupt ned i nacken för att få med hela örat. Han ympar in ett 
annat öra och fäster det långt ned i halsen. 

Dessa hundar sättas tillbaka i sina burar, en hund ref i sin 
förtviflan af förbandet och krafsade ut det ympade örat, allt 
med sin tass, och nästa morgon, när vi funno honom, blödde 
han förfärligt och dog.” 60

Detta var ett av många exempel på den tortyr hundarna 
utsattes för. ”Det är ett fullkomligt slakteri”, avslutade Mary 
Kennedy sin berättelse.

Strafflagens djurskyddsparagraf  
ändras till att innefatta alla djur

Riksdagsledamoten Johan Nydal väckte på Nordiska samfun
dets uppdrag en motion om skärpning av lagstadgandet från 
1857 om skydd av husdjuren, så att alla djur ska skyddas mot 
misshandel, meddelar Medlemsbladet nr 1 1903. Strafflagen 
bör enligt förslaget få följande lydelse:

”Misshandel av djur straffas med böter. Äro omständig
heterna synnerligen försvårande, må till fängelse dömas.”

Förslaget föll på sex röster i första kammaren. Ändå under
stöddes motionen av en opinionsyttring med 23 000 namnun
derskrifter som på mindre än fjorton dagar samlats in genom 
Nordiska samfundets medlemmar.

60. Djurens Rätt nr 11–12 1912
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”Det vill synas, som om Herr Lindgren från Lund hade 
rätt, då han betonade, att djurskyddsvännerna böra fatta sin 
uppgift vara att humanisera opinionen. Låt oss därför under 
närmaste arbetsår samla våra krafter på att humanisera Första 
Kammaren!” skrev Medlemsbladet. 

1907 gick lagförslaget igenom och har kallats den ”Nydal
ska lagen”. Tidigare stadgande omfattade ”egna och andras 
kreatur”. Nu inkluderas även de vilda djuren. I Medlemsbladet 
(nr 1/07) konstateras att detta framsteg i djurskyddsarbetet 
är desto viktigare, eftersom det innebär ”en direkt vunnen 
seger”. 

Allt fler beskrivningar av djur som använts i experiment 
i Sverige, eller djur som stulits till vivisektion, beskrivs i Dju
rens Rätt. Tydligen sipprar informationen ut på olika sätt. 
Föreningen agerar också aktivt för att samla och sprida fakta 
om djurens situation. Nordiska Samfundet tillsatte en djur
skyddskonsulent vid namn Anna Christell. I januari 1915 
avlägger hon en rapport om att hon inte lyckats få fram 
några siffror över i vilken utsträckning försök på levande 
djur förekommer på de medicinska högskolorna. Hon hade 
förgäves vänt sig till flera tidningsredaktioner för att få infört 
ett upprop med varning till hundägare. 

Under föregivande att en hund önskades för vetenskapliga 
experiment, ringdes herr Westin upp från en advokatbyrå som 
Christell anlitat. I och med detta blev det klart att makarna 
Westin sålde hundar till experiment, eftersom han svarade 
jakande. När Anna Christell besökte Karolinska Institutet 
dan därpå, fick hon bekräftat att han varit där med en hund, 
som dock inte köpts in för att den var för dyr. I samtal med 
vaktmästare och annan personal framgick att de använde 
kaniner, marsvin och apor (men ”nu var de döda, utom 
sju”). 61

Nordiska Samfundet engagerade sig också i andra djur
skyddsfrågor. 1909 går man till attack mot Skansen med 
uppmaningen ”Front mot djurplågeriet på Skansen!”. 62 
”Inspärrandet af vilda djur i lifslång fångenskap under till
konstlade förhållanden är en form av djurplågeri, som vår 
tids rättsbegrepp är moget att fördöma. Detta är i nutiden 
djurskyddsrörelsens klara och ofrånkomliga ståndpunkt”, står 

61. Djurens Rätt nr 1–2 1915
62. Medlemsbladet nr 10 1909
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det i Medlemsbladet 1909. (Tidigare hade konstprofessorn 
Georg von Rosen, som ledde föreningen i sin egenskap av vice 
ordförande efter Nordwalls död, vägrat att måla Skansens 
grundare Arthur Hazelius’ porträtt, när det avslöjades att 
Skansen sålt djur till vivisektion.)

Att humanisera slakten var den största enskilda frågan 
för de allmänna djurskyddsföreningarna under deras första 
tid, som ofta hade veterinärer i ledning eller styrelse. Slakten 
var brutal och oftast utan föregående bedövning, även om 
klubbor och andra redskap kunde användas för att i bästa 
fall göra djuret medvetslöst. Nordiska Samfundet följer också 
slaktfrågans utveckling. Redan 1887 lade riksdagsman P. 
Zimdahl en motion om bedövning före slakt. 1903 lade riks
dagsledamoten Edward Wavrinsky i en motion med samma 
syfte. I Medlemsbladet kommenteras detta med att Finland 
redan löst slaktfrågan. Wavrinsky omnämner i motionen den 
”judiska schäkten” som ett grymt slaktsätt. Han har själv åsett 
sådan slakt och funnit den motbjudande, särskilt när djuren 
marteras (pinas) i förberedelse för slakten. ”Men hvarför då 
icke döfva djuret först och därefter ’rituelt’ slakta?”, undrar 
han.

Wavrinsky fick inte gehör för sin motion, men gav sig inte 
och återkom med samma krav. På uppdrag av De Svenska 
Djurskyddsföreningarnas Centralförbund utarbetade professor 
Hjalmar Dahlström (också medlem i Nordiska Samfundet) 
och civilingenjör Otto Malmborg ett förslag till lag angående 
förfarande vid slakt. Enligt förslaget ska vid all slakt, som 
inte sker genom huvudets avhuggande, djuret bedövas innan 
dess blod avlägsnas. Nya motioner lades i riksdagens båda 
kamrar 1924 med anledning av förslaget. Men först 1937 
blev lagen verklighet. 63 

Antivivisektionismen är
djurskyddsrörelsens krona  

och blomma, dess spets.

63. Djurens Rätt nr 3 1924
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2. Försvagad rörelse 
av krig, medicinska 
genombrott och en 
utbyggd läkemedels-
industri

Första världskrigets fasor tystade antivivisektionsrörelsen. 
Människornas lidande hamnade i fokus. I Europa skördade 
Spanska sjukan miljontals liv 1918, under 1920talet raserades 
ekonomierna i både Europa och USA, där börsen kraschade 
1929. 1930talet såg både inbördeskrig i Spanien och upp
trappning av krigsmakten på flera håll i världen. 1939 inleddes 
andra världskriget.

Under samma period skedde en rad medicinska genombrott, 
även om det långt ifrån alltid var djurförsök som hade en 
avgörande betydelse för bekämpande av de sjukdomar som 
grasserade. Men samtidigt skedde en snabb industriell ut
veckling och önskan om att hitta botemedel var stark. Läke
medelstillverkning började i slutet på 1800talet och snart 
byggdes en stor läkemedelsindustri upp. Efter första världs
kriget växte den kemiska industrin. Nya metoder för att testa 
olika preparat utvecklades och det var djur som utgjorde 
modellerna för människan. LD50testet 64 började användas 
1927 för att identifiera mycket potenta ämnen att använda 
vid svåra sjukdomstillstånd, men kom att utvecklas till ett 
rutintest för att bedöma giftigheten av alla möjliga ämnen 
och produkter. 

Elna Tenow avgick ur styrelsen 1922 och lämnade även 
redaktörskapet för Djurens Rätt (fast hon skulle återkomma som 
styrelseledamot). Både hon och Christian L. Tenow uttrycker 

64. LD50 = lethal dose 50, bestämning av när hälften av djuren dör i ett test.
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besvikelse när de sammanfattar sina erfarenheter av drygt 20 
års arbete för att befria försöksdjuren från lidanden. 65 

Nordiska Samfundet hoppades att nå sitt mål ”genom att 
göra vivisektionen omöjlig på grund av en utbredd folkmening 
om dess avskyvärdhet” skriver hon i en avskedstext. ”Utan 
tvivel låg detta mål ej långt utom räckhåll under vår kraftigaste 
tid, och vi skulle sannolikt också ha nått det – om icke världs
kriget kommit och givit utvecklingen en ny, vida mera krass 
riktning, på samma gång som det ekonomiska betrycket 
fullbordade, vad sinnenas depression påbörjat.” 66

”Den exklusivitet, som hittills i allmänhet utmärkt antivivi
sektionsrörelsen, har icke befordrat experimentdjurens sak i en 
grad, som motsvarat ansträngningarna och förväntningarna. 
Detta har icke i ringa mån berott på vissa, dock rätt förklarliga 
överdrifter, till vilka denna rörelse allt för ofta låtit sig förleda 
sig, och den brist på verklighetssinne, varav densamma under
stundom lidit.” 67

Det skriver Christian L. Tenow i ett programuttalande. 
Framgången efter femtio års kamp har varit ytterst ringa, 
skriver han, men tror ändå att en större humanitet utvecklats 
på laboratorierna som en följd av kampen.

Antivivisektionsrörelsen stagnerade i ett flertal länder. 
Pionjärerna var döda. Den nya generation som organiserat 
motståndet under 1900talets första decennium fanns till 
viss del kvar, men det skedde ingen föryngring. I Nordiska 
samfundets styrelse i Sverige (det nordiska samarbetet hade 
ebbat ut) satt samma personer ända upp till slutet på 1940
talet, som varit aktiva under föreningens ”storhetstid” i början 
på 1900talet. 

Christian L. Tenow avled hastigt 1926 under ett möte med 
beredningsgruppen i styrelsen för De Svenska Djurskydds
föreningarnas Centralförbund. Han avgick som ordförande 
i Nordiska Samfundet 1924. Elna Tenow avled 1944. 

65. Ellen Börtz vars mor Anna Ekberg var medlem i Nordiska samfundet 
och kände paret Tenow väl har berättat för Birgitta Carlsson att äktenskapet 
upplöstes, därför att Christian träffade en annan kvinna. Ellen mindes Christian 
från sin barndom som en stilig karl. De brukade ses på tåget till Stocksund. 
Olof Palme som var gift med parets dotter Ola stupade i Finska vinterkriget 
1918 (släkt med statsminister Olof Palme). Båda dessa familjekatastrofer kan 
ha bidragit till att Elna Tenow lämnade sina poster. Hon återkom senare till 
styrelsen.

66. Djurens Rätt nr 1–2 1923
67. Djurens Rätt nr 3 1924
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Tyska djurskyddslagen tillåter vivisektion

Tyskland införde en ny djurskyddslag 1933. G. Halfdan 
Liander konstaterar besviket i ledaren i Djurens Rätt (nr 
1/34) att lagen tillåter vivisektion. Istället för att försök på 
levande djur förbjuds, så är de tillåtna, ”om än med vissa 
inskränkningar och en del ytterst vaga bestämmelser, som 
visserligen låta bra på papperet, men äro ytterst lätta att 
kringgå och rent av utmana till lagbrott.”

”Åt en sådan lag kunna vivisektorerna lugnt skratta och 
fortsätta som förut”, fortsätter han. Lagen innehåller inte 
ens några föreskrifter om hur kontroll ska ske av att den 
efterlevs.

Svensk djurskyddslag med  
gummiparagraf mot vivisektion

1934 föreslår socialdemokraten Carl Lindhagen i en riks
dagsmotion att svensk lagstiftning om djuren bör samman
föras till en djurbalk. Han vill också att det vetenskapliga 
djurplågeriet ska förbjudas (eller åtminstone att kontroll ska 
införas), att humanitära bestämmelser införs för slakt (in
begripande ett förbud mot den judiska skäktningen), jakt och 
fiske – och att förbud införs mot drevjakt samt att välbärgade 
personers nöjesjakter begränsas. Han vill också att ett svenskt 
initiativ tas till internationell konvention om djurskydd, där
ibland förbud mot utrotning av valarna. 68

Nordiska Samfundets styrelse skriver 1935 till Konungen 
med anledning av riksdagens beslut att tillsätta en utredning 
angående en särskild lag om djurskydd. ”Det synes styrelsen 
ändamålslöst att härvid ifrågasätta vivisektionens fullständiga 
förbjudande. Men det är ett rimligt krav att de förutsättningar 
under vilka vetenskapliga experiment på djur kan företagas 
fastställes i lag.” 69 

Men Sverige fick en djurskyddslag 1944, som också omfat
tade försöksdjuren. 

§ 13 stadgade följande om försöksdjur:
”Vid operativt ingrepp eller annan åtgärd… må ej större 

68. Djurens Rätt nr 1 1934
69. Ibid.
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lidande tillfogas djuret än som är oundgängligen nödvändigt. 
Kan det antagas, att avsevärt lidande åsamkas djuret, jämväl 
sedan ingreppet eller åtgärden slutförts, skall djuret därefter 
dödas snarast möjligt.” 70

Denna paragraf kom att benämnas gummiparagraf i den 
framtida propagandan.

70. Lag om djurskydd, 19 maj 1944

En Djurens Dags-kommitté bildades 1920 mellan djurskyddsföreningarna med Elna 
Tenow som samordnare.
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3. Antivivisektions-
rörelsen på 
frammarsch igen
1951 valdes folkskollärare Johan Börtz till ordförande. Han 
var då 52 år gammal liksom makan Ellen, också folkskol
lärare i Bromma. Detta gifta par skulle tillsammans leda 
organisationen under 25 år. När de började fanns 349 års
betalande medlemmar, 290 ständiga och ekonomin var i 
botten. Omkring 150 000 kronor fanns i fonder, där endast 
ränteavkastningen fick användas. När Johan och Ellen – som 
tidvis varit styrelsens sekreterare, gjort allt redaktionsarbete 
för Djurens Rätt, skött annan administration och varit flitig 
insändarskribent – lämnade över ansvaret till andra 1976 hade 
Nordiska samfundet vuxit till ca 12 500 medlemmar och ett 
genombrott i den offentliga debatten hade skett. Inte minst 
skönjdes ett politiskt genombrott i djurförsöksfrågan.

Ellen Börtz var född vegetarian (Johan hade inspirerats av 
henne till att sluta äta kött), dotter till Anna Ekberg som runt 
sekelskiftet deltog i Nordiska Samfundets verksamhet, bland 
annat genom att författa fyndiga verser till årsmötena. 1899 
gav modern ut en vegetarisk kokbok, ”Hvad skola vi äta?” 

Det nya radarparet knöt snart internationella kontakter och 
var intresserade av att återupprätta ett nordiskt samarbete. I 
Danmark hade en ung präst vid namn Tage Damgaard blivit 
omskriven eftersom han vid söndagsgudstjänsterna börjat be 
för försöksdjuren. Han väckte den danska antivivisektions
rörelsen till liv och blev ordförande i Landsforeningen Kampen 
mot Vivisektionen. Som resultat tillsatte den danska regeringen 
1950 en kommitté för att utreda om djurförsökslagstiftningen 
behövde ändras. Men forskarintresset var starkt representerat 
i kommittén. Vid ett möte i Köpenhamn med representanter 
för den engelska antivivisektionsrörelsen med Lizzy Lind
afHageby i spetsen samt de norska och svenska rörelserna, 
antogs en resolution med kravet att kommittén borde upplösas 
och en ny tillsättas. Johan Börtz som deltog i mötet sade att det 
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som skiljer parterna åt är att ”antivivisektionsmotståndarna 
strävar efter att följa rättens och barmhärtighetens väg, medan 
tillskyndarna tänker mer på den egna fördelen”. 71

Massupplysning från underläge
Johan och Ellen Börtz, som båda var kristna, kom att söka 
sig till kristna företrädare för att få stöd i kampen mot 
de plågsamma djurförsöken. De började att systematiskt 
bygga upp verksamheten genom att sprida broschyrer om 
vivisektionens grymheter över hela landet. Det resulterade 
i fler medlemmar. Målet var upplysning till hela folket. De 
bearbetade hela pressen, men det var svårt att få insändare och 
debattartiklar publicerade. Johan har berättat att man till och 
med nekades annonsutrymme. De sista orden i namnet, ”det 
vetenskapliga djurplågeriet”, fick inte stå med! Professorernas 
auktoritet var mycket stor i det samhällsklimat som rådde 
under 1950talet, när det var otänkbart att dua personer i 
annan samhällsställning än man själv (om ens det).

”Vår enda möjlighet att få kontakt med allmänheten var 
att åstadkomma ett flygblad”, skriver Johan och Ellen Börtz 
i historieboken som gavs ut till föreningens 100årsjubileum 
1982. 72 Konstnärerna Eva Bagge och Ester Kjerner bidrog 
med pengar för att trycka flygbladet på fyra sidor i en upplaga 
på 10 000 ex. ”Kan grymt djurplågeri försvaras?” var titeln. 
Flygbladen började även spridas med hjälp av postverket till 
ort efter ort. 1953 hade broschyren tryckts i 100 000 ex.

Flygbladen som skickades direkt till redaktionerna gav 
resultat. Aftonbladet slog larm om tortyren i laboratorierna 
med en jätterubrik. Den syndikalistiska tidningen Arbetaren 
liksom hälsotidskrifterna var mer välvilligt inställda än pressen 
i allmänhet. När Johan Börtz intervjuades av Arbetaren fick en 
djurförsökare gå i svaromål. Denne förnekade att plågsamma 

71. Börtz, Ellen & Johan (1882) Nordiska samfundet mot plågsamma 
djurförsök. 1882–1982. En hundraårig kamp för djurens rätt och människans 
värdighet. Uddevalla: Zindermans

72. Ibid.
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djurförsök förekom. 73

Lagen sätter inga gränser för plågsamma 
djurförsök

Försöksdjuren var helt rättslösa enligt 1944 års lagstiftning 
och det fanns ingen offentlig insyn i vad som försiggick på 
laboratorierna. Hundar och katter kunde säljas till djur
försöksinstitutioner av vem som helst. Därför började några 
kvinnliga medlemmar att varje morgon ringa och varna hund 
och kattägare som satt in annonser om att skänka bort sina 
djur. Stöld av hundar och katter och djurhandlare som under 
falska förespeglingar lurade till sig djur var ett dominerande 
inslag i antivivisektionsdebatten fram till en ändring infördes i 
djurförsökslagstiftningen 1978. Ändringen innebar att endast 
djur som fötts upp för ändamålet fick säljas till djurförsök. Ett 
känt fall gällde katten LilleMåns, som stulits i Hörby. Husse 
lantbrukaren Gunnar Persson fick hjälp av Johan Börtz att 
ta sig från Stockholms central till Karolinska Institutet, där 
LilleMåns återfanns. Expressen skrev 25/11-59:

”Nu ska vi klämma efter alla kattjuvar och institutioner, 
som utan att fråga efter varifrån försöksdjuren kommer, 
använder dem för plågsamma försök. Ordf. i Nordiska sam
fundet, hr Johan Börtz, säger detta.”

I ett ledarstick dagen därpå skriver Expressen: ”Ty det 
förefaller ju, som om institutet inte utövade någon form av 
kontroll vid köp av experimentdjur, vilka man måste gissa i 
många, för att inte säga de flesta, fall blivit stulna.”

Även hemlösa katter som omhändertagits av polisstatio
nerna i Stockholm lämnades vidare till Karolinska Institutet 
för att bli försöksdjur, om ingen ägare hittades. ”Det skonings
lösa sätt på vilket man tänkt sig lösa frågan om dessa katter, 

73. Förnekanden eller förringanden av djurens lidanden har varit ett 
stående inslag när djurförsökare uttalat sig ända sedan antivivisektionismens 
början. Så sent som 1989 efter att nya djurskyddslagen antagits vägrade flera 
närvarande vid en debatt i Uppsala, anordnad av Apotekarsocieten, erkänna 
att djur har upplevelseförmåga. Debattledaren ställde frågan till panelen. Det 
var bara några som liksom Nordiska Samfundets ordförande Birgitta Carlsson 
besvarade frågan jakande. Forskningschefen på Pharmacia, Elof Johansson, och 
Lantbruksstyrelsens högste chef för djurskyddet, veterinärrådet Erik Skoglund, 
räckte inte upp handen.
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uppfordrade djurskyddets representanter till den starkaste 
protest”, skriver Ellen och Johan Börtz i jubileumsboken. 74

Lokal organisering börjar
Djurens Vänner som bildats i början på 1950talet hade 
vivisektionen i sitt program. Nordiska samfundet fann en 
samarbetspartner. 1954 anordnades en gemensam demon
stration i Alingsås med deltagare från olika delar av landet. 
Samfundets egen lokala verksamhet kom igång 1959, när den 
första kretsen bildades i Motala. Året därpå bildades kretsar 
i Halmstad, Strängnäs, Norrköping och Västra Värmland, 
där D. V. Andersson i Arvika, som redan var ordförande i 
Djurens Vänner på orten, också blev kretsordförande. Han 
gav ut en egen tidning som hette ”Tänk”. Detta var början 
till organisering lokalt i form av kretsar och ombud. Som 
mest mot slutet av 1980talet fanns lokal organisering i över 
200 kommuner.

Skrivelser och upprop till politiker och myndigheter för att 
väcka frågor och starta en förändringsprocess var ett annat 
medel som började sättas i system. Djurskyddslagen var under 
revidering och justitieminister Herman Kling fick mottaga en 
skrivelse, eftersom han vid samtal med Johan talat om att även 
vivisektionsfrågan skulle tas upp till behandling.

Karolinska Institutet hade uppmanat samtliga hälsovårds
nämnder i landet att hjälpa till i anskaffningen av experi
mentdjur, särskilt hundar och katter! 1 700 försändelser som 
innehöll en skrivelse med kritik av detta förfarande, och 
med föreningens flygblad som bilaga, skickades till hälso
vårdsnämnderna. 75

En skrivelse sändes till indiska regeringen för att protestera 
mot att dess parlament beslutat att exportera apor till medi
cinska laboratorier, främst i USA. Danmarks och Norges 
antivivisektionsorganisationer skrev under och Lizzy Lind
afHageby ombads överlämna skrivelsen till lämplig parla
mentsledamot. 76

I Djurens Rätt rapporterades om djurförsök utomlands och 

74. Börtz, Ellen & Johan (1882) Nordiska samfundet mot plågsamma 
djurförsök. 1882–1982. En hundraårig kamp för djurens rätt och människans 
värdighet. Uddevalla: Zindermans.

75. Djurens Rätt nr 4 1953
76. Djurens Rätt nr 3 1953
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om de experiment man lyckades få kännedom om i de slutna 
svenska laboratorierna. En djurvårdare, som ensam hade 
ansvar för 600 råttor, 350 möss, 168 kaniner och 300 grodor, 
avslöjar i Djurens Rätt nr 4/54 hur illa djuren behandlades:

”Kaniner och marsvin fick inte vatten, och då de inte åt 
rötter e dyl, blåpinades de av törst efter operationerna. Det 
kan dröja upp till 8 dagar, innan de dör eller börjar äta och 
plågas av törst under tiden. … Kandidaterna sprutade in på 
djur, men såg ej till dem, och så blev det att slänga dem i 
’dödsspannen’. En morgon hittade jag en levande råtta där, 
den var så dåligt dödad. Det händer flera gånger.”

Debatten trappas upp
1955 erbjöds Johan Börtz att möta en motståndare i en debatt 
i radion. Motpart var professorn vid veterinärhögskolan Birger 
Carlström (denne var åren 1946–1950 ordförande i Sveriges 
Djurskyddsföreningars Riksförbund; numera Djurskyddet 
Sverige). Nya medlemmar anmälde sig, Johan fick en artikel 
på Arbetarens kultursida (tidningen hade bytt namn till Dags
tidningen) och debatten fick fart på insändarsidorna, bland 
annat genom inlägg av medlemmar.

En presskommuniké från Sveriges Djurskyddsföreningars 
Riksförbund som påstod att ”vissa svenska sammanslutningar 
mot vivisektionen” vilseledde allmänheten beträffande de plåg
samma djurförsöken i Sverige, ledde till Nordiska samfundets 
första anmälan till Pressens Opinionsnämnd. Samfundet 
nekades genmäle i flera tidningar, bland annat i Sydsven
ska Dagbladet. Tidningen angav i sin svarsskrivelse att anti
vivisektionen borde bekämpas som en farlig, propagandistisk 
rörelse, som skulle kunna leda till katastrof för medicinsk 
vetenskaplig forskning. Opinionsnämnden gav samfundet 
rätt och konstaterade att Samfundet inte borde förvägrats 
plats för bemötande. 

I en skrivelse till justitierådet E. G. Geijer 1956 vädjar 
Samfundet om att vivisektionen i skolorna måste stoppas. Man 
skriver att föräldrar hört av sig och uttryckt sitt starka ogillande 
av att läraren använder sig av levande djur (som sövts med 
kloroform eller annat bedövningsmedel) för att demonstrera 
fysiologiska eller anatomiska fakta. Det hänvisas till den nya 
undervisningsplanen, där det står att eleverna ska visa hänsyn 
för allt levande. Den pågående revisionen av djurskyddslagen 
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bör leda till bestämmelser som förbjuder användning av 
levande djur vid undervisning i ungdomsskolorna, skriver 
Johan Börtz och föreningens kassör Folke Jacobsson. Denna 
önskan blev uppfylld drygt 30 år senare, när riksdagen antog 
en ny djurskyddslag 1988.

Ytterligare ett steg för att vinna politiskt gehör togs in
för riksdagsvalet hösten 1956, då en skrivelse sändes till 
alla kandidater och deras suppleanter med uttalanden mot 
vivisektionen av läkare och medicinska forskare. 2 700 mot
tagare fick försändelsen och av dem som svarade var majo
riteten mot vivisektionen. 

Debatten mellan Johan Börtz och Karl Johan Öbrink ägde rum 1955.
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1957 sände Nordiska samfundet en skrivelse till FN och 
protesterade mot att hunden Lajka sänts upp med rymd
satelliten Sputnik till en säker död. Bland undertecknarna 
återfanns Emilia FogelklouNorlind (från den tidiga kvinno
rörelsen), biskop Helge Ljungberg i Stockholm, och ytter
ligare fyra präster, samt författaren Jan Fridegård, som i 
en tidningsartikel förklarat sin ståndpunkt beträffande det 
vetenskapliga djurplågeriet: ”Och vem säger, att djurens liv är 
lägre än människans?”. Även Svenska Hundskyddsföreningen 
hade undertecknat skrivelsen.

Djurens Dag etableras som arena för  
antivivisektionsbudskapet

Världsdjurskyddsdagen den 4 oktober, Franciscus av Assisis 
födelsedag, hade tidigare figurerat i föreningens verksamhet. 
Redan 1920 inrättades en kommitté för Djurens Dag av flera 
djurskyddsföreningar med Elna Tenow som ordförande. 77 
75årsjubiléet firades detta datum 1957 i Borgarskolan i 
Stockholm, där 600 personer samlades till ett offentligt 
möte. Representanter för de nordiska föreningarna var in
bjudna och man enades om att satsa på nytt samarbete. Hans 
Majestät Konungen, det vill säga Gustav VI Adolf, hade 
sänt ett svarstelegram till festen och två månader senare fick 
Johan Börtz audiens hos kungen, som fick motta föreningens 
minnesskrift. 1956 hade Ellen och Johan besökt London och 
deltagit i flygbladsutdelning på Trafalgar Square på Världs
djurskyddsdagen. Året innan hade Världskoalitionen mot 
vivisektion grundats, där Nordiska samfundet blev medlem. 
Den fortfarande aktiva Lizzy LindafHageby valdes till presi
dent i organisationen.

Därefter anordnades möten på Djurens Dag varje år, främst 
i Stockholm. Författaren Jan Fridegård var huvudtalare 1961, 
året därpå var det Gösta Knutsson, författare till Pelle Svans
lösböckerna och en mycket känd radioröst:

”Visst kan djuren själva vara grymma, men det är ju helt 
enkelt ett led i deras kamp för tillvaron”, sade Gösta Knutsson i 
ett radioprogram där han talade om Nordiska samfundet. ”Inga 
djur är tillnärmelsevis så utstuderat grymma som vi människor 

77. Djurens Rätt 7–8 1920 
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med vårt hat, våra intriger, vår ofördragsamhet mot andra, våra 
krig. Finns det några djur som djupast moraliskt sett står så 
lågt som människan? Jag bara undrar. Tänk efter själv!”

Riksdagsledamoten Mary Holmqvist, som lagt en riksdags
motion mot bandhundar, talade på Djurens Dag 1963. 
Läroverksläraren Bo Löfgren 78 redogjorde 1964 för hur illa 
försöksdjuren hade det i cirkusvagnar på Karolinska Institutet. 
Han hade själv varit där. Förhållandena avslöjades när en 
polisman på tjänsteuppdrag besökte djurstallarna för att leta 
efter en katt som försvunnit i Höör. Ägaren misstänkte att 
katten stulits för att bli försöksdjur, eftersom han fått vetskap 
om att flera lådor med katter sänts till Karolinska Institutet. 
Polismannen hittade mycket riktigt den försvunna katten, 
men avslöjade också grava missförhållanden. 

Expressen skrev om saken 15/5 och intervjuade polis
mannen:

”…stanken var outhärdlig i barackerna. Kattorna låg näs
tan i beckmörker. De var helt apatiska och rörde sig icke på de 
långa hyllorna, som gick från golv till tak. Sågspån hade strötts 
ut, som blandats med exkrementer till en vidrig smörja. Hettan 
var fruktansvärd, solen stod på, någon ventilation förekom 
tydligen inte. Djuren plågades uppenbarligen oerhört…pest
smittade katter var blandade med friska djur.” 79

78. Bo Löfgren blev sedermera ledamot i Nordiska samfundets styrelse och 
rektor för den skola i Bromma som Kronprinsessan Victoria gick i.

79. Djurens Rätt 4/64

En av många stulna katter som hamnade på djurförsökslaboratorium.
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Tidningsartikeln föranledde en medlem vid namn Hugo 
Ranft att anmäla den ansvarige djurförsökaren, professor Börje 
Uvnäs. Ranft skrev också till JO. Den lokala hälsovårdsnämn
den inspekterade liksom Kungl. Veterinärstyrelsen, vilket ledde 
till förbättringar av förhållandena. 

Ranft avled samma år. I en minnesruna i Djurens Rätt 
framgår att Ranft flytt Hitlerregimen efter att ha hållit över 
hundra föredrag mot vivisektionen i Tyskland. 80

Kattstölderna var legio under dessa år, när djurförsökarna 
till och med annonserade i pressen för att få tag på katter till 
djurförsök. Hovrättspresidenten Björn Kjellin blev av med 
sin katt och när han begärde att få ut journalen över inköpta 
försöksdjur av professor Georg Kahlson, chef för Fysiologiska 
institutionen i Lund, förvägrades han detta med hänvisning 
till att det var praktiskt besvärligt. Professor Kahlson till
delades en allvarlig varning av JO för sitt handlande, men 
slapp åtal skriver Djurens Rätt (4/65). Därmed bör ingen 
institution i fortsättningen kunna vägra allmänheten tillgång 
till inköpsböckerna, kommenterade Djurens Rätt.

Professorerna Björn Folkow och A. Lundberg på Fysio
logiska institutionen vid Göteborgs universitet skickade grupp
korsband till jordbrukarna i Göteborgstrakten för att övertala 
dem att sälja sina katter dit. 81

Nordiska samfundets finska  
avdelning återuppstår

1961 inbjöds Johan Börtz till Finland för att starta en finsk 
avdelning av Nordiska samfundet. De finska initiativtagarna 
hade lyckats få press och radio intresserade. ”Vi måste bli 
kvitt de plågsamma djurexperimenten” var rubriken på 
intervjun med Johan i Finlands största tidning Helsingin 
Sanomat. 82 Juliana von Wendt valdes till vice ordförande. 
Så småningom kom hon att leda den finska föreningen med 
namnet Försöksdjurens Värn (numera Animalia), ända fram till 
1980talet. Samarbetet fortsatte hela tiden, vilket bland annat 
innebar att Djurens Rätt sändes gratis till finska bibliotek, 

80. NaziTyskland förbjöd fristående djurskyddsföreningar och   
 inkorporerade dem i staten.

81. Djurens Rätt 4/61
82. Djurens Rätt 2/61
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myndigheter och riksdagsledamöter. En stiftelse för stöd till 
alternativa metoder bildades också i Finland som döpts om 
efter sin initiativtagare, Juliana von Wendt.

Ändringar i djurskyddslagen planeras  
– Nordiska samfundet startar insamling

Nordiska samfundet beslöt att starta en namninsamling 
med anledning av att regeringen avsåg att lämna förslag om 
ändringar i djurskyddslagen till riksdagen. 1961 hade en 
statlig djurskyddsutredning lämnat flera delbetänkanden. 
Nordiska samfundet hade lämnat remissyttranden till Justitie
departementet. Ett av förslagen som lagts var att statliga 
kattfarmer skulle inrättas för uppfödning av katter till försöks
djur. Det opponerade sig Nordiska samfundet emot. Främsta 
kritiken gällde att utredningen inte föreslog förbud mot plåg
samma djurförsök, inte ens någon skärpning av lagen på 
denna punkt. Istället föreslogs att en kontrollnämnd skulle 
inrättas men utan lekmän utan endast läkare och veterinärer 
samt en ordförande med domarkompetens.

”Vad skall så denna nämnd kontrollera?”, frågade sig 
Nordiska samfundet i en ledare i Djurens Rätt (4/61). ”Att 
lagen efterlevs, vilken nu tillåter hur långvarigt och hur svårt 
lidande som helst för försöksdjuren, blott det kan vetenskap
ligt motiveras. Experimentdjuren är således rättslösa: för dem 
finns ingen barmhärtighet.”

Skånska Dagbladet (25/9-61) ifrågasatte också förslaget: 
”Mot denna ensidiga sammansättning har man anledning 
att reagera. Varför släpps inte lekmännen in i denna kontroll
nämnd? Varför sätter djurskyddsutredningen stopp för allmän
hetens insyn i de ärenden som nämnden får att behandla?”

Och vidare: ”Det är tydligt att djurskyddsutredningen 
fallit till föga för vetenskapsmännens krav på att utestänga 
allmänheten från insyn i försöksdjurens behandling. Veten
skapsmännen har tydligen något att dölja som inte tål 
dagsljus. Det är märkligt att utredningen låtit dupera sig 
av denna forskarnas strävan att mörklägga kontrollen över 
djurförsök.”

Detta måste ha varit välkomna ord för Nordiska samfundet. 
Johan Börtz hade varit ordförande i tio år och föreningen hade 
satt avtryck och fått allt större stöd. Medlemsantalet steg för 
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varje år och var nu uppe i över 3 000 personer. 
De många dokumenterade stölderna av sällskapsdjur som 

sålts till djurförsök hade dock utredningen tagit till sig och 
föreslog att djurförsök inte skulle få påbörjas på inköpta 
katter och hundar förrän tio dagar förflutit. Djurägare skulle 
dessutom få tillåtelse att söka efter sina försvunna djur på 
institutionerna. Nordiska samfundet hade vid flera tillfällen 
protesterat mot att det var förbjudet, bland annat genom 
skrivelser till JO, riksdagens ombudsmän.

En av de affischer som Nordiska samfundet spred på 1960-talet.
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Över 30 000 namnunderskrifter hade samlats in i en tidigare 
insamling med krav på förbud mot att hålla hundar bundna, 
så kallade bandhundar. Därför var man förhoppningsfull om 
att insamlingen skulle ge resultat.

Kraven som ställdes var följande:
Att plågsamma djurförsök förbjuds i lag
Att minst hälften av antalet ledamöter i kontrollnämnden 
ska vara lekmän
Att nämnden erhåller rätt till inspektion utan förhands
anmälan 
Namninsamlingen blev den största propagandakampanjen 

i föreningens historia, förkunnas i Djurens Rätt (1/66), där 
regeringspropositionens innehåll också redovisas. En stor 
annons med bild på hur kaniner utsätts för brännexperiment 
hade införts i över 200 tidningar. Reklambyråer skötte affisch
eringen jämte ”åtskilliga energiska medlemmar”. Över 5 000 
affischer som mätte 70 x 100 centimeter spreds landet runt.

Namninsamlingsresultatet blev lysande: 65 368 personer 
krävde att plågsamma djurförsök måste stoppas. Listorna 
överlämnades till statsrådet Herman Kling, som inte hade så 
mycket att erbjuda: förslagen i propositionen var vad som i 
dagens läge kunde tänkas bli genomfört och utgjorde endast 
steg i rätt riktning på den väg lagstiftningen hade att gå. 83

Bättre journalföring ger större insyn
Trots den starka opinionen vågade den socialdemokratiska 
regeringen inte lägga några radikala förslag. ”Främst har vi 
vetenskapens oerhörda makt i vårt nutida samhälle” kon
staterade Johan Börtz som skäl för att mer omfattande för
ändringar inte föreslogs. 84 

De viktigaste reformerna var en utvidgad journalföring 
över djurförsöken och offentliga inköpsjournaler. Det blev 
ingen kontrollnämnd av det slag som föreslagits utan istället 
fick hälsovårdsnämnderna i uppdrag att utöva tillsyn över 
djurförsöksverksamheten. 

”Kampen går vidare!” summerade Johan och menade att 
man här och var öppnat en dörr. Det blir en viktig uppgift 
att utnyttja dessa möjligheter, menade han. 

83. Djurens Rätt 4/65
84. Djurens Rätt 1/66

•
•

•
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Propositionen innehöll även förslag om ändringar på andra 
områden. Bandhundssystemet reformerades genom att det 
infördes krav på en löplina av minst tio meters längd och 
ordentlig koja. Det förespeglades att ett förbud skulle komma 
längre fram. Förbud infördes mot hällning vid betesgång för 
kor och andra djur. Man fick inte längre binda samman ben 
med varandra eller med huvudet eller tvinga djuren släpa på 
fastbundna träklossar. 

Kastrering av renar genom bitmetoden (ja, samerna bet av 
testiklarna på renarna!) förbjöds. Tång ska användas istället. 
Djurskyddsorganisationerna hade krävt att kastreringen bara 
skulle få utföras av veterinär och under bedövning. Men 
slaktlagens bestämmelser om bedövning före slakt kom nu 
också att gälla för renar som hittills avlivats med nackstick, 
som orsakat djuren svårt lidande. Straffen för djurplågeri 
enligt Brottsbalken skärptes till böter eller fängelse i högst 
två år.

Nordiska samfundet hade börjat knyta kontakter med det 
fåtal riksdagsledamöter som vid denna tid hade ett intresse 
för djurfrågor. Visserligen sändes en del inslag från Djurens 
Dag i radio – 1963 ägnade den kända radioreportern Maud 
Reuterswärd hela sitt program åt Världsdjurskyddsdagen 
och dess anknytning till Franciskus av Assisi – men annars 
var det svårt att nå ut via medierna. 1964 ställde sig därför 
ett antal medlemmar med banderoller i händerna vid de mest 
trafikerade platserna i Stockholm och Göteborg. ”Vi kräver 
en lag som förbjuder plågsamma djurförsök” stod det på 
banderollerna. Aktionen upprepades de följande åren.

Demonstrationer mot djurförsök  
inleds på Djurens Dag 1969

Komministern och riksdagsledamoten Mårten Werner (m)  
höll tal i Medborgarhuset på Djurens Dag 1968. Han 
skulle komma att lägga ett antal riksdagsmotioner under 
1970talet. 1969 ordnades den första demonstrationen på 
Djurens Dag enligt förslag från Ellen Börtz. I Stockholm 
rapporterade Dagens Nyheter att nära 1 000 personer deltog 
i tåget. Men det var nog överdrift skriver Djurens Rätt i sitt 
referat! Demonstrationer och andra aktiviteter som ägde 
rum på Djurens Dag i Göteborg, Halmstad, Helsingborg, 



63Djurens Rätt

Den första demonstrationen på Djurens Dag ägde rum 1969 i Stockholm.
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Uddevalla, Västerås och Ängelholm rönte uppmärksamhet 
i pressen. Jordbrukarnas föreningsblad visade en bild från 
demonstrationen i Stockholm, där en man bar ett plakat med 
texten ”Köp endast ägg från fria höns”. Inte bara djurförsöken 
var på agendan utan även lantbruksdjurens livsmiljö. 85

Redan 1959 hade Nordiska samfundet skrivit till jord
bruksminister Gösta Netzén och protesterat mot de försök 
på höns som påbörjats vid den nyinvigda försöksgården 
Smedsmora i Rimbo. I en artikel i Svenska Dagbladet (3/9 -59) 
rapporterades att tio hönor per kvadratmeter satt inspärrade 
i burar istället för normalt 3–4. De fick ha glasögon av plast 
för att de inte skulle se varandra och börja hacka på varandra. 
”Det värsta” framhålls i skrivelsen är dock experimenten 
med s k ” ’stimulilightning’, vilket innebär att värphönsen 
’erhåller mer och mer ljus, ända tills djuren praktiskt taget 
hålles vakna dygnet runt.’ ”

Sedan 1950-talet hade apor använts för att framställa och 
testa poliovaccin på Statens bakteriologiska Laboratorium i 
Solna. Döda och sjuka apor upptäcktes av SJpersonal vid en 
transport 8 september 1959. Ett skarpt protestbrev skickades 
till inrikesminister Rune Johansson.

Under 1970talet gick demonstrationståg från Humlegår
den till Sergels torg i Stockholm varje år och de samlade som 
mest uppåt 1 000 deltagare. Demonstrationer hölls också på 
många andra håll i landet.

Johan Börtz var en god talare och åkte varje år runt i landet 
för att tala för saken och värva nya medlemmar och uppmuntra 
lokal verksamhet. Han brukade ha med sig smörgåsar av grovt 
bröd som Johan och Ellen själva bakat. Att äta ute var inte 
att tänka på! Båda arbetade helt utan ersättning. Den första 
anställningen var en halvtid som expeditionsföreståndare 
i ny lokal på Humlegårdsgatan i Stockholm, dit kontoret 
flyttade från Johan och Ellens hem i Bromma 1968. Sedan 
slutet på 1950talet hade ett flertal personer kommit till villan 
och hjälpt till med administrationen. Ilse Panofsky följde 
med till Humlegårdsgatan och fortsatte sitt ideella arbete på 
olika arbetsplatser, Animalen på Drottninggatan från 1976, 
kansliet i Axelsberg från 1985 (med tjänstgöring i Animalen 
på lördagarna), från 1995 på det nya kansliet i Älvsjö och 
fram till 2004, när hon drog sig tillbaka vid fyllda 95.

85. Djurens Rätt 4/69
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Johan skrev också mycket, men det var i första hand Ellen 
som författade insändare till tidningarna. Efter att de första 
kretsarna bildats utformade han en studiecirkel för dem. 
1963 hade han sammanställt argumenten mot djurförsöken 
i en skrift, ”Argumentsamling för vivisektionsdebatten”. Den 
såldes för en krona (!). Priset är satt lågt, står det i en annons 
i Djurens Rätt 2/63, ”fast tryckningen kostat det dubbla”. 
Man var angelägen om att nå ut med budskapet.

Ilse Panofsky har arbetat ideellt för Nordiska samfundet sedan 1958. Hon var 
vegetarian i många år. På 1990-talet blev hon vegan.
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Fler och fler plågsamma djurförsök  
i Sverige når offentligheten
Under 1960talet beskrivs allt fler plågsamma djurförsök i 
Djurens Rätt, bland annat experiment som utförts i Sverige. 
Kunskapen har ofta hämtats från vetenskapliga tidskrifter 
eller så har pressen snappat upp information och beskrivit 
försöken. När Nordiska samfundet får kännedom om sådana 
fall vidtas genast någon åtgärd, oftast en protestskrivelse till 
de berörda.

På Malmö Allmänna Sjukhus hade brännexperiment 
utförts på kaniner. 86 I en vetenskaplig artikel 1962 kallas 
kaninerna kallas kaninerna för ”materialet”. Det framgår 
att de kaniner som brändes på störst kroppsyta var i mycket 
sämre kondition än de andra. Tre kaniner dog den första 
dagen, alla på grund av chock. ”Redan under sista delen av 
’förbränningsproceduren och några timmar efter var djuren i 
chocktillstånd med svag, snabb puls. De dräglade och var ofta 
lätt blåfärgade om nosen. Under de följande dagarna rörde 
de sig icke i buren och åt mycket litet.” I samma nummer av 
Djurens Rätt berättas om rökexperiment på försöksdjur på 
Folkhälsoinstitutet. 87

Alternativ till djurförsök börjar skönjas
Antivivisektionsrörelsen fick ny fart i flera länder under 1950
talet. I de flesta länder rådde ingen offentlig insyn att tala 
om. De nya aktivisterna funderade på hur man skulle kunna 
komma åt djurförsöken som pågått under så lång tid utan 
att nämnvärda förbättringar uppnåtts trots stark opinions
bildning emot. En strategi var att understödja forskning 
och utveckling av djurförsöksfria metoder. Den allra första 
fonden med ett sådant ändamål bildades i England 1960. 
Johan och Ellen Börtz inspirerades till att inrätta något lik
nande i Sverige. På årsmötet 1963 beslöts att en stiftelse 
för främjande av vetenskaplig forskning utan djurförsök 
skulle skapas. 1964 grundades Nordiska samfundets stiftelse 
för vetenskaplig forskning utan djurförsök. Att det blev en 
forskningsstiftelse var för att den skulle bli befriad från skatt. 

86. Acta Chirugica Scandinavica, årgång 1962, sid. 15970
87. Djurens Rätt 1/64
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Ändåmålsparagrafen löd:
”Stiftelsen har till ändamål att främja sådan till folkhälsans 

gagn bedriven vetenskaplig medicinsk forskning, där djur
försök icke kommer till användning.”

Stiftelsen delade ut sina första anslag 1971. Två forsknings
projekt fick anslag. Docent Claes Ramel och doktor Jack Litwin 
fick dela på 50 000 kronor för att utveckla en standardiserad 
testmetod på cellkultur för mutagenicitet. Professor Olov 
Lindahl erhöll 16 500 kronor för att göra en studie av hur 
Alma Nissens naturläkemedel fungerar på patienter med 
ledgångsreumatism. 88 Stiftelsen summerade sina 40 år vid ett 
jubileum 2004. Totalt hade 22 miljoner kronor beviljats till 
455 forskningsanslag och doktorandstipendier. 89

Det förelåg olika uppfattningar om vilken typ av forskning 
Stiftelsen skulle stödja. Johan och Ellen Börtz menade att 
livsstil och kost var väsentliga faktorer för att undvika eller 
minimera sjukdomar, medan köttätarna i styrelsen hade en 
annan syn och ville lägga pengarna enbart på alternativa 
metoder som hade potential att direkt ersätta djurförsök.

Efter beslut på årsmötena 1977 och 1980 ändrades Stiftel
sens ändamålsparagraf till:

”Stiftelsen har till ändamål att främja sådan till förmån för 
folkhälsan eller djurhälsan bedriven vetenskaplig forskning, 
där djurförsök inte kommer till användning.

Väsentligt är att Stiftelsen med sin verksamhet befordrar 
utvecklandet av sådana rön och metoder, att användningen av 
försöksdjur i synnerhet för plågsamma djurförsök nedbringas 
med sikte på total avveckling.”

Johan Börtz var Stiftelsens självskrivne ordförande. Han 
avgick 1977, året efter han avgått som ordförande för Nordiska 
samfundet, och efterträddes av Richard Jobson.

På årsmötet 1970 fattades beslut om namnbyte till Nordiska 
samfundet mot plågsamma djurförsök. ”Till bekämpande av” 
ersattes med det lilla, men viktiga, ordet ”mot”. Drygt 7 000 
medlemmar rapporterades i årsberättelsen.

Året innan hade en trebetygsuppsats i idé och lärdoms
historia behandlat 1880talets vivisektionsdebatt. Författare 
var Lennart Bromander. Johan Börtz var mycket tillfreds med 

88. Jacobsson, Folke (1989) Nordiska samfundets stiftelse 1964–1989. En 
historik. Nordiska Samfundets stiftelse.

89. 40 år av framsteg för djuren och forskningen (2004) Red.: Cecilia 
Clemedson. Stockholm: Stiftelsen Forskning utan djurförsök.
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att vivisektionsfrågan belystes i en akademisk uppsats (oklart 
om det skett tidigare i Sverige). 90

90. Bromander, Lennart. Vivisektionsdebatten i Sverige under 1880-talet. 
Lychnos, Lärdomshistoriska samfundets årsbok 1969–1970. Stockholm: Almqvist 
& Wiksell. 
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4. Djuretik och 
genombrott i 
djurförsöksfrågan
Om man ska fastställa en tidpunkt för framväxten av den 
samtida djurrättsrörelsen, som stod på helt annan ideologisk 
grund än djurskyddsorganisationerna, så blir det runt 1970. 
Radikalismen bland ungdomen under sista delen av 1960talet, 
som särskilt förkroppsligades i motståndet mot USA:s krig mot 
Vietnam, sådde också frön hos ett fåtal av de politiskt radikala. 
De drog slutsatsen att även djuren var utsatta för förtryck. 
Det var diskriminering baserad på arttillhörighet, inte ras eller 
kön. Den förste att presentera teorin om artdiskriminering var 
Richard Ryder, en brittisk psykolog (släkt med Lady Hamilton, 
en av Lizzy LindafHagebys främsta samarbetspartners i 
Storbritannien). 

Flera händelser under 1960talet ledde fram till en för
nyelse av rörelsen. I december 1963 utfördes det första jakt
sabotaget i Storbritannien, när journalisten John Prestige 
matade jakthundar med kött före rävjakten. 91 1964 gav Ruth 
Harrison ut boken ”Animal Machines” 92 med förord av Rachel 
Carson. 93 Boken var ett angrepp på djurfabrikerna. Den 
väckte uppseende och resulterade i en offentlig utredning om 
förhållandena för lantbruksdjuren, Brambellkommissionen, 
som föreslog en del förbättringar. Och författarinnan Brigid 
Brophy fick ett inlägg om djurs rättigheter publicerat i en av 
Storbritanniens ledande dagstidningar 1965. 94

Richard Ryder var en ung psykolog som börjat med psyko
logisk forskning. Han hade bevittnat plågsamma djurförsök 
och reagerat starkt. Han skrev tre insändare med kritik av 

91. Ryder, Richard D (1998) The Political Animal. The Conquest of 
Speciesism. Jefferson, NC & London: McFarland & Co.

92. Harrison, Ruth (1964) Animal Machines. Vincent Stuart.
93. Författaren till “Tyst vår” som betraktas som miljörörelsens klassiker och 

ögonöppnare.
94. ”The Rights of Animals”, Sunday Times 10 oktober 1965
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djurförsöken som publicerade i den största brittiska dags
tidningen Daily Telegraph 1969. 95 1970 skrev Ryder en 
broschyr, som trycktes i Oxford, där han lanserade begreppet 
speciesism som beteckning för människans behandling och 
värdering av de andra djuren. I Oxford fanns också de unga 
filosoferna, paret Roslind & Stanley Godlovitch och John 
Harris, som Ryder kom i kontakt med via Brigid Brophy. 
Australiensaren Peter Singer (vars föräldrar utvandrat från 
Österrike och hade flera nära släktingar som dött i nazistiska 
koncentrationsläger) läste också filosofi i Oxford hösten 1970. 
Han beskriver i ”Animal Liberation” hur han fick upp ögonen 
för det orättfärdiga utnyttjandet av djuren, när han träffade 
en annan student, Richard Keshen, som var vegetarian. Singer 
presenterades för makarna Godlovitch (också vegetarianer av 
etiska skäl) och både Singer och hustrun Renata slutade äta 
kött. Han började leta efter djuretiska resonemang i filosofiska 
verk och fann till sin förvåning att ämnesområdet knappt 
existerade. 

Kontakterna resulterade i en antologi som kom ut 1971, 
”Animals, Men & Morals”. 96 Två år senare publicerade 
den inflytelserika tidskiften The New York Review of Books 
Peter Singers långa recension av boken. Denna recension var 
stommen till den bok Singer påbörjade samma år, när han 
arbetade på New York University. 97 Boken gavs ut 1975 med 
titeln ”Animal Liberation”. 98

Motion i Europarådet om  
alternativa metoder till djurförsök

1971 var året när Europarådet tillstyrkte en motion av en 
italiensk ledamot om att en satsning på alternativa metoder 
till djurförsök borde göras. 1969 hade den österrikiska orga
nisationen Bund der TierversuchsGegner skickat ett upprop 

95. Daily Telegraph, 7 april, 3 maj och 11 maj 1969
96. Animals, Men & Morals (1971) Red.: Godlovitch, Godlovitch & Harris. 

Gollancz,
97. Singer höll en kurs om djuretik, som Henry Spira deltog i. Det innebar att 

han slutade äta kött. Han blev den ledande djurrättsaktivister i USA under sista 
halvan av 1970talet och 1980talet. Med sin bakgrund som socialist och facklig 
aktivism, ville han se resultat och drog upp riktlinjerna för flera kampanjer mot 
djurförsök som blev framgångsrika och väckte stor uppmärksamhet i USA.

98. Singer, Peter (1975) Animal Liberation. New York: Random House.
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till Europarådet med uppmaning att grunda ett institut för 
alternativa metoder. Nordiska samfundet skickade uppropet 
till Europarådets svenska delegater. Ett av kraven var att 
Europarådet skulle verka för förbud av djurförsök där det 
finns alternativa metoder.

Beslutet resulterade i en konvention om djurförsök, som var 
klar för ratificering först 1986. Europarådets rapportör under 
slutarbetet med konventionen var riksdagsledamoten Kerstin 
Anér (fp), som vid denna tid också var ledamot i Nordiska 
samfundets styrelse. Nordiska samfundet remissyttrande sig 
till svenska regeringen, men samarbetade också direkt med 
Kerstin Anér.

Ungdomar i Sverige engagerar sig för djuren
I Sverige bildade Nordiska samfundet 1971 en ungdomsgrupp 
i Stockholm, där unga arga entusiaster fick en plattform. Det 
fanns ingen annan organisation i Sverige med så radikal djur
syn som Nordiska samfundet, så även om man var vegetarian 
och var mest upprörd över dödandet av djur, blev föreningen 
den naturliga samlingsplatsen. Johan och Ellen tog med öppna 
armar emot de unga. Föreningen saknade efterträdare till 
radarparet. Medelåldern var hög i styrelsen och bland de 
aktiva. Många delade inte Johan och Ellens grundsyn, som 
innebar fullständig respekt för alla levande varelser. De flesta 
av de arga unga var eller blev vegetarianer. 

Min egen ingång till organisationen är ett illustrativt 
exempel. Jag slutade äta kött 1969 av djuretiska skäl. 1972 
började jag studera psykologi vid Stockholms universitet och 
blev förfärad över de djurförsök som beskrevs i litteraturen. 
Året innan hade jag vägrat att delta i en dissektion på gym
nasieutbildningen. Av en slump hittade jag ett nummer av 
Djurens Rätt på Stockholms stadsbibliotek och blev intres
serad av föreningen (som jag inte kände till), därför att man 
skrev positivt om vegetarism. Jag hade redan lyckats påverka 
flera i min politiska bekantskapskrets att bli vegetarianer, 
fast de allra flesta i 68generationen var helt ointresserade av 
solidariet med djuren och till och med fientligt inställda. Jag 
skrev ett upprört brev till föreningen och fick genast svar av 
Ellen Börtz, som berättade att öppet hus hölls varje torsdag 
på Hälsans Hus i Gamla Stan, dit jag var välkommen. Jag 
gick dit och träffade Désirée Ahlm och Catarina Mattsson, 
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som börjat i gruppen året innan. Varje torsdag fanns 73årige 
Johan Börtz på plats för att locka den unga generationen till 
kamp mot de plågsamma djurförsöken. 

Det första ungdomsgruppen gjorde 1971 var att ta fram 
ett orange rockmärke med texten ”Stoppa plågsamma djur
försök”. BodenLuleåKalixkretsen hade tryckt upp tshirts 
och collegetröjor med olika motiv, men alltid med texten 
”Stoppa plågsamma djurförsök”. En gul bildekal med samma 
slogan, föreningsnamnet och telefonnummer i mindre bok
stäver producerades också. Nordiska samfundet stod rustad 
för att förse allmänheten med material som skulle sprida 
budskapet till ännu fler.

Och på bergväggen vid infarten från Solna till Stockholm, 
nedanför Karolinska sjukhuset, hade någon målat ”STOPPA 
DJURFÖRSÖK”. Ingen kunde missa detta budskap, som stod 
kvar ända in på 1980talet. 99

 
 

99. Bild i Djurens Rätt 1/71

Så här såg en av tröjorna ut som Boden-Kalix-Luleåavdelningen tog fram.
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Riksdagsmotioner om att  
ingripa mot djurförsöken
1971 lade Martin Henmark (fp) i sin första session i riksdagen 
en motion med hemställan om att en utredning borde till
sättas för att se över gällande regler för användning av djur 
för vetenskaplig experimentverksamhet. Henmark skrev i 
motionen att han anslöt sig till Nordiska samfundets stiftelses 
strävanden. ”Djurens – ytterst sett – absoluta rättslöshet är 
den ena orsaken” till motionen, skrev han. ”Den andra är 
min skepsis beträffande åtminstone vissa djurförsöks värde 
som vägledning för människokroppens fysiologiska och psyko
logiska reaktioner.”

Riksdagens jordbruksutskott bad Nordiska samfundet och 
en rad andra berörda instanser att yttra sig om Henmarks 
motion. Det hade inte hänt förut. Samfundet redogjorde i sitt 
remissvar för de usla förhållanden som försöksdjuren lever 
under och bristande offentlig tillsyn. Huvudfrågan, att det är 
oacceptabelt att lagen tillåter hur svårt och långvarigt lidande 
som helst om det anses vetenskapligt motiverat, illustrerade 
Samfundet genom att räkna upp exempel på plågsamma 
djurförsök. Vikten av att lekmän ska få insyn i vad som sker 
med försöksdjuren och mörkläggningen i massmedia togs 
upp. Krav ställdes på nytt på att det inte skulle vara tillåtet 
att använda levande djur i skolorna. De krav som ställdes i 
remissyttrandet var att:

plågsamma djurförsök förbjuds enligt lag
en försöksdjursombudsman tillsätts med uppgift att över
vaka djurförsöken och med befogenhet att vidta åtgärder
tillräckliga anslag beviljas så att försöksdjuren erhåller 
bästa möjliga vård och behandling och att de snarast befrias 
från allt onödigt lidande som orsakas av brist på pengar
djur som används inom försvaret erhåller samma skydd 
som andra djur
experiment på djur inte får komma till användning i under
visnings eller demonstrationssyfte vid våra skolor 
ansträngningar görs för att finna forskningsmetoder som 
inte grundas på djurförsök
Kravlistan speglar vilka frågor Samfundet ansåg strategiskt 

viktiga vid denna tid, där kravet på att plågsamma djurförsök 
förbjuds utgör kärnan i budskapet.

En ny riksdagsledamot gav sig till känna i samband med 

•
•

•

•

•

•
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behandlingen av Martin Henmarks motion. Det var Kerstin 
Anér (dotter till Epavaruhusens grundare Josef Anér), som 
hade yrkesverksamhet som journalist och radioreporter bakom 
sig. Hon skrev en artikel med anledning av att jordbruksut
skottet visserligen behandlat motionen välvilligt, men ändå 
kommit fram till att det inte behövdes någon ny utredning för 
att förbereda en ändring av djurskyddslagen. Den var införd 
i Norra Skåne (25/5-71).

”Man övar sig allt mera på organförflyttningar mellan djur, 
i väntan på att kunna göra det på människor. Man provar 
den ständigt ökande floden av mediciner, skönhetsmedel och 
livsmedelstillsatser på försöksdjur. Man använder svin som 
övningsmaterial för militärläkare, som skall lära sig operera 
skottskador. Man skär upp marsvin på skolans biologilektio
ner, ibland under elevernas djupa olust och protester. Nog 
behövs här insyn och övervakning!” 100

Kerstin Anér avslutar artikeln med att utlova att om jord
bruksutskottets förhoppningar inte infrias så är det dags att 
återkomma och kräva bättre kontroll, bättre insyn och bättre 
laglydnad.

Hon skulle återkomma redan nästa år med sin första motion 
om att djurförsöksetiska nämnder borde införas i syfte att öka 
insynen i djurförsöken.

Martin Henmark själv sade i riksdagsdebatten att i den mån 
experiment på djur ska förekomma, bör de göras på ett sådant 
sätt att onödigt plågsamma försök förebyggs. ”Jag ville med 
min motion ge ett bidrag till skapandet av en djurens rätt.” 

Ännu en motion som tog upp djurförsök, men även brister 
i hälsovårdsnämndernas tillsyn, särskilt av slakterierna, lades 
av Mårten Werner (m). Medmotionärer var Rolf Clarkson 
(m), Sten Sjöholm (fp) och Blenda Ljungberg (m). I moti
onen beskrivs hur en sjuk sugga som skulle nödslaktas miss
handlades med sparkar. Motionärerna ville ha en ny lag som 
begränsar vetenskapliga djurexperiment och annan vivisektion 
och hänvisade till ett TVprogram som sänts hösten innan. 
Den inställning som professor Börje Uvnäs visade inför för
söksdjurens lidanden var ”ett skrämmande exempel på den 
relativistiska etiska princip som på sina håll tillämpas vid 
plågsamma djurförsök.” 

Begrepp som ”industrialiserad djurproduktion” och ”djur

100. Djurens Rätt 3/71
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Hans Lindqvist i Värmland i en aktion mot djurfabriker på 70-talet.
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fabriker” nämns också i motionen. ”Konsumenternas krav på 
billiga livsmedel kan rimligen inte i ett kulturland få legitimera 
djurplågeri.” Sten Sjöholm framhöll i riksdagsdebatten att det 
finns en stark opinion i djurskyddsfrågor. 

Mårten Werner hade lagt ytterligare motioner. Han föreslog 
att det borde bli förbjudet att importera hud och pälsar från 
djur som är utrotningshotade. Sverige borde protestera mot 
tjurfäktning i vederbörande FNorgan och kompetensprov 
för jägare borde införas. 101

Dessa riksdagsmotioner var inledningen till ett 70tal 
som skulle se nya riksdagsmotioner varje år av ett litet antal 
djurskyddsengagerade riksdagsledamöter. De handlade främst 
om reformer på djurförsöksområdet, men även andra djur
frågor togs upp.

1971 var året när journalisten Barbro Soller gav ut en 
bok om djurplågeriet i djurfabrikerna. 102 I TVprogrammet 
Kvällsöppet (6/4-71) visade hon en bur med två höns. Ex
pressen skrev att fyra hönor egentligen brukar leva i en bur 
som mätte 40 x 40 centimeter. ”Men TV:s personal lyckades 
bara klämma in två.” 

Barbro Soller blev ifrågasatt för att hon kritiserat stordrif
ten. ”Det är upprörande att finna hur veterinärerna, som 
ju borde vara djurens hjälpare, så ofta försvarar eller söker 
bortförklara djurplågeriet och därigenom förstör verkan av 
en sådan persons insats som B. Sollers. I stället borde de ju 
bistå henne på alla sätt”, skrev Djurens Rätt. 

Protesterna mot djurfabrikerna skulle återkomma och öka 
under återstoden av decenniet. En veterinär som redan sagt 
ifrån var professorn i veterinärmedicin och grundaren av den 
akademiska disciplinen etologi 103 i Sverige, Ingvar Ekesbo. 
Djurfabrikerna utsätter djur för kvalificerat djurplågeri sade 
han vid den nordiska veterinärkongressen i Bergen som just 
ägt rum.

Men ansvarig minister, Ingemund Bengtsson (s), såg inga 
problem. ”Jag tror inte, att djuren i de stora fabrikerna har det 
svårare än djuren förr i de gamla förfärliga ladugårdarna” sade 
han i en tidningsintervju. ”Fläskfabriker och djuruppfödning i 
stor skala kommer på kort sikt att bli en nödvändighet, om vi 

101.  Djurens Rätt 2/71  
102.  Soller, Barbro, Nilsson, Stig A (foto) (1971) Djurfabriken. Rabén & 

Sjögren.
103.  Etologi = läran om djurs beteende



77Djurens Rätt

i framtiden skall kunna få billigare jordbruksprodukter.” 104

Motstånd mot djurförsök  
och dissektioner i skolan

Frågan om djurförsök och dissektioner i undervisningen 
aktualiserades detta år av att Skolöverstyrelsen, SÖ, höll på 
att utarbeta anvisningar för användning av djur. Nordiska 
samfundet skrev till SÖ och ifrågasatte att experiment på 
levande djur alls skulle få utföras i skolan (ett krav som 
tidigare förts fram under 60talet) och att djur dödades för 
att barnen ska få se hur de ser ut inuti. Samfundet hänvisade 
till kursplanen för grundskolan, som stadgade att eleverna 
ska lära sig respekt för allt levande.

SÖ gjorde en förteckning över vilka djurförsök som inte fick 
utföras och framhåller att försök ej får orsaka djur lidande. 
Avlivning ska inte ske framför eleverna. På det replikerar 
Samfundet: ”Men är allt gott och väl därigenom? – Är det 
inte detta som åstadkommit så mycket ont i världen, att vi 
hållit oss med bödlar?” 105

Det började jäsa bland skolelever på olika håll. Catarina 
Mattsson, som var den första från ungdomsgruppen som 
blev invald i Nordiska Samfundets styrelse 1974, berättade i 
en artikel i Djurens Rätt (1/73) om en skolklass på Per Brahe 
gymnasium i Jönköping. Eleverna fick veta att de skulle disse
kera marsvin på en biologilaboration några veckor längre fram. 
De skrev en namnlista där de krävde att få slippa dissektionen. 
Istället fick eleverna arbeta med en plastmodell av en hare. 
Bland de mest onödiga försöken som förekommer i Sverige, 
är skolornas, skriver Catarina och uppmanar till protester. 
Hon påpekar också att varken i läroplanen för grundskolan 
eller gymnasiet står det att djurförsök är obligatoriska. ”Men 
vilken biologilärare upplyser eleverna om det?” 

Film och bok om djurförsök
Vid Nordiska samfundet årsmöte 1971 presenterades en film
idé av tre medlemmar som studerade filmvetenskap. Bengt 

104.  HuddingePosten 2/3 1972
105.  Djurens Rätt 3/71
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Hansell, Rolf Stengård och Bengt Danneborn hade börjat 
arbeta med en film om djur och djurskydd. De hade beslutat 
att göra arbetet gratis om Samfundet stod för material och 
inspelningskostnader.

Filmen som fick titeln ”Djurförsök, djurfabriker, djurparker” 
skulle bli värdefull i Samfundets propaganda. Den hyrdes ut 
till skolor och andra arrangemang utan kostnad och fick 
mycket god spridning. När en representant för Samfundet 
var ute i skolorna och pratade, vilket blev allt vanligare när 
fler och fler lokalavdelningar startades, visades ofta filmen 
först. Filmen användes under hela 1970talet och även långt 
in på 1980talet. 

En bok om djurförsök kom ut detta år. Ingrid af Trolle som 
varit aktiv i djurskyddsrörelsen en längre tid hade gjort en 
exempelsamling över djurförsök i Sverige och andra länder i 
”Djurförsök”. 106 I boken beskrev hon vilka svårigheter den 
möter som vill efterforska sitt saknade djur på institutionerna. 
En förteckning över de personer som säljer djur till djurförsök 
fanns med. Länsveterinär Hans Edlunds inspektion av försöks
djursstallarna på Karolinska Institutet avslöjade stora brister. 
På thoraxkliniken låg hundavdelningen på sjätte våningen 
utan tillgång till rastning. Hundarna gick två och två i burar 
på trägolv, som försvårade rengöringen. Ventilationen var 
dålig, vilket gör lokalerna fuktiga och illaluktande. Det fram
gick att de flesta hundarna köpts in från Danmark under 
“tullplomb” (ej vaccinerade mot rabies). Den andra besökta 
djuravdelningen var belägen i bottenavdelningen och hade 
utsläpp till rastgårdar. Men djuravdelningen var byggd på 
så dålig grund att djupa sprickor uppstått i såväl väggar 
som tak. Ventilationssystemet fungerade inte som det skulle. 
Dock var djurens skötsel god och ingen överbeläggning, skrev 
Edlund. 

En av tidens mest ökända djurhandlare, Bernt Andersson i 
Hörby, är fotograferad med två hundar. Hans egen beagle fick 
följa med i bilen med hundar och katter till försöksdjurslabor
atorierna, men återvände hem varje gång. ”Var är han nu?”, 
frågar Ingrid af Trolle. ”När han blev 16 år, tyckte jag att han 
hade blivit så gammal, att jag sålde honom till försök.”

Ulf Löfgren var en ung medlem och universitetsstuderande 
från Lund som började göra sin röst hörd med insändare till 

106.  af Trolle, Ingrid (1971) Djurförsök. Larsons förlag.
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olika tidningar. Han pekade på den enskilda människans 
ansvar och sambandet mellan djurförsök och människans 
livsstil. I en insändare i Sydsvenska Dagbladet skrev han:

”…en antivivisektionist som samtidigt är rökare, näppeli
gen kan veta vad han sysslar med. Som bekant utföres rökex
periment på hundar, katter, apor och kaniner för att komma 
tillrätta med människans självförvållade sjukdomar.” 107 

”Människan måste göra något själv, så att vi på så sätt 
bryter av den nuvarande trenden mot ännu större läkemedels
produktion, ökande sjukvårdskostnader och därmed en ökan
de djurexperimentell verksamhet.”

Engagerade riksdagsledamöter i appeller 
mot djurförsöken på Djurens Dag

Djurens Dag 1971 såg för första gången flera riksdagsleda
möter som talare. I Stockholm talade Kerstin Anér och beskrev 
ett flertal plågsamma djurförsök, även från Sverige, fast hon 
sade att det var svårt att få vetskap om dem.

”Av en slump kan man då och då i någon medicinsk av
handling upptäcka, att en forskare utsätter spädgrisar för svält 
upp till 4 dygn i sträck, för att se vad som händer med deras 
ämnesomsättning, eller hur en annan ympar in en virussjuk
dom på valpar för att se om de reagerar på samma sätt som 
vissa andra valpar. Det gör de – de får svåra magsmärtor, svår 
andnöd och andra plågsamma symptom, slutar att äta och dör 
efter 5-24 timmar. Det senaste exemplet fäste jag mig särskilt 
vid, därför att resultatet ur vetenskaplig synpunkt blev plus 
minus noll. Man visste inte mer efter det än före.”

Om vi ska kunna pressa gränsen för de plågsamma djur
försöken så långt tillbaka som möjligt – hon trodde inte det 
var möjligt att avskaffa alla plågsamma djurförsök på en 
gång – så måste någon göra det. ” ’Det går inte av sig själv’, 
sade hon.” 108

”Någon måste ta på sig obehaget att bli kallad för fanatiker 
och misstanken för att vara en bakåtsträvare. Någon måste 
ha mod att göra sig löjlig för oskyddade varelsers skull. Jag 
är glad att det finns så många som gör det.”

107.  Djurens Rätt 3/71
108.  Djurens Rätt 4/71



80 Djurens Rätt 125 år – En framgångsrik agitator för djuren

Riksdagsledamoten Birger Möller (fp) höll tal i Göteborg. 
”Vad är det som sker, här eller ute i världen?”, sade Möller 
och gav skrämmande exempel från experiment på djur och 
djurfabriker. Katter som stängs in i roterande dödstrummor, 
snurrar runt dag efter dag, natt efter natt. ”Fem kattor över
levde provet under fyra dagar, två kattor under fem dagar.” 

”Från Algeriets frihetskamp minns vi, hur alla hårt och 
med rätta reagerade mot den elektriska elchocktortyren som 
då började sättas in mot människor. Det stred på alla sätt mot 
de mänskliga rättigheterna. 

Men elchocker mot djur fortsätter. Jag vill säga: ge djuren 
på motsvarande sätt del av denna mänskliga rättighet att få 
slippa tortyr.”

Birger Möller sade att vivisektionen varit en skamfläck för 
Sverige. Det brukar sägas att fängelser och fångvårdens art är 
ett tecken på ett samhälles människosyn och kulturnivå:

”Låt mig påstå detsamma om dess medicinska forsknings
försök på djur utan försvarsmöjlighet.”

Medlemsantalet ökade hela tiden som en effekt av Samfun
dets informationsverksamhet och synlighet ute i samhället, 
vilket också återspeglades i mer regelbunden uppmärksamhet i 
media. 1971 var medlemsantalet uppe i 8 608 medlemmar.

Riksdagsgenombrott för  
motioner mot djurförsök

1971 års riksdagsbehandling av Martin Henmarks motion 
om djurförsök ledde till en anstormning av motioner 1972. 
Henmark återkom med en motion, som flera ledamöter ställt 
sig bakom: Egon Andreasson (c), Mårten Werner (m), Rolf 
Clarkson (m), Sten Sjöholm (fp), Gusti Gustavsson (c) och 
Bengt Börjesson (c).

Pågår parallella experiment på flera institutioner och skulle 
dessa i så fall kunna samordnas? Är vissa nu pågående försök 
onödiga och meningslösa? Kan några bytas mot cellförsök? Är 
användningen av djur i grund och gymnasieskolan lämplig? 
Kan bestämmelserna om bedövning mot smärta skärpas? 

Dessa och fler frågor ställs i motionen och djurfösök som 
utförs i Sverige exemplifieras, bland annat bränningsförsök 
på kaniner, där Djurens Rätt utgör källan. Försöken har 
blivit kända för hundratusentals människor i vårt land, kom
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menterar tidningen (DjR 2/72), eftersom de beskrivits både i 
annonser och broschyrer (av Nordiska samfundet).

Kerstin Anér hade som journalist gjort reportage om de 
humanetiska kommittéerna för bedömning av experiment 
på människor, som skapades på 60talet. ”På samma sätt 
bör lekmannainsyn ske i de vetenskapliga institutionernas 
försöksverksamhet med djur”, skriver hon och Birger Möller 
i en gemensam motion och föreslår att etiska kommittéer för 
djurförsök inrättas (1972:1271). Ett par representanter för 
allmänheten och ett par för djurskyddsorganisationerna bör 
ingå vid sidan av tjänstemän och forskare, anser de. 

I flera motioner refererades Nordiska samfundets insatser 
eller till Samfundet som källa för uppgifter. Moderaterna 
Mårten Werner, Wiggo Komstedt och Rolf Clarkson skriver 
i en motion och föreslår att en utredning tillsätts som under
söker vad det skulle kosta att skapa en cellbank för forsk
ningsändamål samt hur en sådan åtgärd skulle minska behovet 
av försök med levande djur.

I flera motioner refererades Nordiska samfundets insatser 
eller som källa för uppgifter. Mårten Werner, Wiggo Komstedt 
(m) och Rolf Clarkson skriver i en motion med krav på översyn 
av bestämmelserna om djurförsök att Johan Börtz sedan 
många år är en föregångsman i kampen för djurens rätt till 
humanare behandling. Sistlidna år har debatten fått ny näring 
genom Ingrid af Trolles bok om djurförsök.

Det tarvas en grundlig upprustning av djurskyddstillsynen 
på laboratorierna, en sanering av den ofta direkt skumma 
handeln med värnlöst liv – institutionerna bör få i uppgift att 
lämna kontrolluppgifter till taxeringsmyndigheten om belopp 
som betalats till leverantörer av försöksdjur. Motionen tar 
också upp problemet att det inte finns någon gräns för det 
lidande försöksdjuren kan utsättas för enligt lag.

En annan riksdagsledamot, KA Levin, motionerar om 
att journaler över djurinköp och plågsamma djurförsök ska 
tillställas hälsovårdsnämnderna månatligen i syfte att åstad
komma en regelbunden och ofta återkommande inspektions
verksamhet. 109

Skärpta bestämmelser gäller från och med 1973 om att 
både inköps och försöksjournal ska föras på alla institu
tioner. För hund och katt gäller att inköpsjournalen ska 

109.  Djurens Rätt 2/72  
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innehålla uppgifter om ssäljarens namn och adress samt 
fångesmannens (underleverantör till säljaren) adress. Enligt 
Lantbruksstyrelsens bestämmelser har det blivit förbjudet att ta 
emot”försändelser” som inte beställts i förväg. Dessutom ska 
kommunens hälsovårdsnämnd intyga ifrågavarande persons 
lämplighet som försöksdjursleverantör. Bestämmelserna har 
tillkommit som ett svar på den debatt som varit om uppdagade 
djurstölder. 

Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund 
trivialiserar försöksdjurens lidanden

Nordiska samfundet lämnade Sveriges Djurskyddsföreningars 
Riksförbund redan 1949, då förbundet inte längre tog av
stånd från vivisektionen. Johan Börtz har försökt att närma 
organisationerna till varandra, men vid 70talets början finns 
inga gemensamma nämnare. Riksförbundet har i ett yttrande 
till Jordbruksutskottet kallat motionerna av Kerstin Anér 
och Birger Möller respektive av Martin Henmark för delvis 
ovederhäftiga i sin argumentation mot vivisektionen och även 
uttalat sig förklenande om alternativa metoder. Vatten på 
sin kvarn fick Nordiska samfundet när ordföranden Harry 
Bergquist enligt artikel i ortstidningen 110 i ett föredrag på 
Ingesunds folkhögskola hade sagt att de djurförsök som görs 
är oundvikliga och att det inte sker några onödiga djurförsök. 
Verksamheten är ”så kostbar att det inte är möjligt att göra 
försök, som inte är absolut nödvändiga”, hade Bergquist 
uttalat och fortsatt med att kritisera antivivisektionsföreni
ngarna för att bedriva ”oriktig propaganda som består av 
överdrifter.”

Genast skrev Johan Börtz ett genmäle som Arvika Nyheter 
publicerade (17/5-72). Han menade att det vore närmast löjligt 
att motioner väcks i riksdagen om att samma slags experiment 
utförs på olika platser om allt vore frid och fröjd. Det finns 
inte heller något opartiskt kontrollorgan som kan förhindra 
meningslösa experiment, så hur kan Bergquist vara så säker 
på sin sak? 

Under 1960 och 1970talens offentliga debatt framträdde 
några djurförsökare som mer än andra tog sig an rollen som 

110.  Arvika Nyheter 12/5 1972
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försvarare av djurförsöken. Först var det Börje Uvnäs, sedan 
axlade Ernst Báràny hans mantel och 1972 börjar professor 
KarlJohan Öbrink uttala sig. Han var en av arkitekterna 
bakom nybygget Biomedicinskt centrum i Uppsala och skulle 
också komma att leda den första djurförsöksetiska kommittén 
på försök i Uppsala. 

I en artikel i Gävletidningen Arbetarbladet (30/3-72) ska 
Öbrink ha nedvärderat potentialen för alternativa metoder och 
hävdat att 99,9 procent av experimenten inte är plågsamma. 
Detta fick Johan Börtz att gå i taket, men till sin glädje fick 
han hela sitt genmäle infört (13/4-72). Dessutom redovisade 
Öbrink en utredning om stulna katter till djurförsök som 
gjorts i Uppsala. Endast en katt skulle befunnits vara stulen 
under 15 år. Både Uvnäs och Öbrink har sysslat mycket med 
magsårsexperiment. Om hundarnas lidanden i de försök Uvnäs 
utfört, har hans biträden kunnat vittna kommenterar Djurens 
Rätt beskt. ”Men alla vet ju att denna sjukdom, utom av 
olämplig mat och dryck, framkallas genom ihållande stress, 
oro och bekymmer” skriver tidningen.

Statlig försöksdjursutredning tillsätts 1972
Den socialdemokratiska regeringen tillsatte 1972 en utredning 
om anskaffande och uppfödning av försöksdjur, som leddes 
av landshövding Hjalmar Nilsson. Nordiska Samfundet säger 
i en skrivelse till utredaren att det mest effektiva botemedlet 
mot sjukdomar är att avlägsna sjukdomsorsakerna och att 
använda nya metoder som ej baseras på djurförsök. 

Statlig uppfödning av försöksdjur har pågått vid Åkers 
krutbruk sedan en tid tillbaka och i Ytterby utanför Kungälv 
har en statlig kattfarm startats. Enligt tidningen Statsanställd 
(13/-72) minskar försvarsbeställningarna till krutbruket, så de 
anställdas enda hopp är att staten ska förlägga djuruppfödning 
i stor skala dit. Man har begärt att få ta hand om den framtida 
uppfödningen. 111

Ulf Löfgren får en insändare publicerad i Sydsvenska 
Dagbladet (30/3-72) om att det inte är bättre att föda upp 
försöksdjur i statlig regi. Tidningen sammanfattar: ”En central 
statlig uppfödning av försöksdjur innebär den förändringen, 
påpekar Ulf Löfgren, att folk inte blir av med sina älsklingsdjur 

111.  Djurens Rätt 2/72
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till experiment. Ett sätt att döva våra samveten, menar han, 
för det grymma i hanteringen består”.

Ulf Löfgren inträder nu som ny medarbetare i Djurens Rätt. 
”Vilka är motiven för djurförsöken?”, är titeln på en längre 
text av honom (3/72). För att förstå vivisektionen måste den 
sättas in i ett samhällssammanhang, där ofta hörda fraser från 
forskare och läkemedelsindustri om att ”minska mänskligt 
lidande” inte stämmer, eftersom samhälle och individ många 
gånger handlar på sätt som står i strid med dessa uttalanden. 
”Kortsiktiga profiter och kvantitet betyder allt.” Med de 
moderna animaliefabrikerna har västvärldens materialism 
nått något av sin yttersta konsekvens, skriver Ulf Löfgren, 
”en fullständig likgiltighet inför det levande”.

Nordiska samfundet ställer ut i samband 
med FN:s miljövårdskonferens

FN:s stora miljövårdskonferens ägde rum i Stockholm i juni 
1972. Ett miljöforum anordnades parallellt på Konstfack. 
Filmstudenternas film om djurförsök och djurfabriker hade 
gjorts klar i sista stund för att visas vid detta tillfälle. En 
introduktion på engelska fanns för de utländska besökarna. 
Expressen uppmärksammade filmen på premiärdagen (11/6-
72): ”Dokumentärfilm avslöjar djurförsök.” Dessutom visade 
Nordiska samfundet en utställning med rubriken ”Miljö
förstöringen drabbar också djuren hårt med plågor och död 
av gifter m m”. En representant för World Federation for 
the Protection of Animals (nuvarande WSPA) fanns på plats. 
Samfundet passade på att informera om de svåra lidanden som 
också åsamkas djuren genom miljöförstöringen i skyltfönstret 
på Humlegårdsgatan i Stockholm.

På Djurens Dag 1972 talade Birger Möller i Stockholm. 
I demonstrationståget deltog Ivar LoJohansson. Året därpå 
gav han ut novellsamlingen ”Nunnan i Vadstena”, som inne
höll en text med titeln ”Vivisektion”. Ivar Lo tog också upp 
djurförsöken i ett tal i TV på nyårsafton. Gösta Knutsson 
fördömde i skarpa ordalag de plågsamma djurförsöken i sitt 
tal i Göteborg. Den aktiva kretsen i BodenKalixLuleå med 
systrarna Gertrud Berggren och Karin Brännström i spetsen 
anordnade för första gången ett demonstrationståg i Luleå. 
Lokalpressen rapporterade.
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Djurförsökskritiken får allt  
större genomslag i pressen
Pressen skrev alltmer kritiskt om djurförsöken och uppmärk
sammade Nordiska samfundets verksamhet. I Året Runt (nr 
44/72) bemötte Ingrid af Trolle Börje Uvnäs försvar av djur
försöken. ”Den här kattungen måste dö för vår skull”, var 
rubriken på en artikel i Hemmets Journal (nr 34/72). Film
studenternas film beskrivs och de redogör för sin program
förklaring: 

”Vi är inte ute efter att bara väcka medlidande med djur
en. Vi vill sätta in dem i samhällsutvecklingen. Lagen tillåter 
visserligen att djuren utsätts för obegränsat lidande vid ut
provning av mediciner bl.a. Men den medicinska forskningen 
försöker anpassa människan till ett alltmer konstgjort sam
hälle. Företeelser som djurförsök, djurfabriker och djurparker 
är ett utslag av vårt konstgjorda samhälle, där etiska och 
humana värden fått ge vika för ekonomiska, tekniska och 
industriella framstegsteorier.”

I Göteborgs Handels och Sjöfartstidning infördes två 
artiklar av David Finer (13-14/9-72). Artiklarna avslutades 
på följande sätt:

”Men vad få vill diskutera är inriktningen av forskningen. 
Är cancer och kosmetikaforskning båda ’värda’ plågsamma 
djurförsök? Skulle djurliv och/eller lidande kunna besparas, 
om vi omprövade våra levnadsvanor – mindre kött, fisk, 
pälsverk, lädervaror, tobaksvaror, kosmetika? Djurvännerna 
efterlyser åtminstone en öppen debatt om prioriteringar etc. 
Vi begär inga revolutioner, bara att man gör allt i sin makt 
för att finna alternativ till de plågsamma djurförsöken. Det 
är bara dem vi är emot. – Vi tror inte forskarna är sadister, 
men som på alla områden finns i verksamheten en inneboende 
konsvervatism. Forskningen är inte ’förutsättningslös’, när 
man utgår ifrån, att djuren skall finnas med i bilden, säger 
Johan Börtz, ordförande i Nordiska Samfundet, som därmed 
får sista ordet i HT:s reportage om vivisektion.”

Andra djurfrågor nämns ibland i Djurens Rätt: Ellen Börtz 
krävde förbud mot svanskupering av hundar i flera artiklar 
i 70talets första nummer. Torbjörn Carlén från Futurums 
miljögrupp beskriver sitt besök på en minkfarm (3/72): Mink
arna lever i ståltrådsburar som liknar en kräftmjärde, de står 
bredvid varandra som drivbänkar i ett växthus. ”Knappast 
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några pälsar kan framställas utan föregående djurplågeri, 
pälsar borde därmed mista sin status”, avslutar han. Djurens 
Rätt kommenterar att det numera finns mycket varma och 
vackra imitationer. Ellen Börtz kritiserar nöjesjakten (3/73). 
Påven välsignade tjurfäktare, tjuruppfödare och picadorer 
vid en audiens, berättas det (1/73). Påven framhöll att den 
bannlysning av tjurfäktning som Gregorius VI utfärdade 1567 
senare upphävts. 

Burhönornas situation börjar uppmärksammas även av 
myndighetsföreträdare. Länsveterinären Sven Svensson i 
Skaraborg skriver i sin årsrapport att Sverige är ett uland 
på området. Hönsen matvägrar på grund av stress eller så 
kommer de inte åt maten. 7 582 hönskroppar kasserades på 
ett enda slakteri på grund av utmärgling rapporter Djurens 
Rätt (3/72). 112

Vid 1972 års slut hade medlemsantalet ökat till 10 105 
medlemmar. Broschyren ”Hjälp till att avskaffa plågsamma 
djurförsök” delades ut i 240 000 ex under året.

Nya organisationer – alternativa  
metoder ska ersätta djurförsök

Två organisationer bildades 1969 i England. Den ena var 
FRAME, Fund for the Replacement of Animals in Medical 
Research, en renodlad forskningsorganisation med uppgift 
att understödja utvecklingen av alternativa metoder. Den 
andra organisationen bildades på initiativ av National Anti
Vivisection Society, NAVS, för att samordna kampen mot djur
försöken världen över: International Association Against Pain
ful Experiments on Animals, IAAPEA. 1973 ägde en konferens 
rum i London, som bevistades av Ellen och Johan Börtz, 
eftersom Nordiska samfundet anslutit sig som medlem. Ingrid 
Persson, som längre fram skulle bli föreningens ordförande, 
deltog för Djurens Vänners räkning. ”Internationell väckelse 
för alternativa metoder” var rubriken på referatet i Djurens 
Rätt (3/73), vilket var en relevant beteckning för den optimism 
som rådde om möjligheterna att begränsa djurförsöken genom 
ersättning med djurfria metoder.

112.  Skaraborgs Läns Tidning 25/772
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CUF tillstyrker motioner mot  
plågsamma djurförsök
1973 återkom Kerstin Anér och Birger Möller med nya moti
oner om djurförsök, alternativa metoder, och djurförsöksetiska 
nämnder. Kritiken utgår från exempel hon citerar, främst ur 
vetenskapliga tidskrifter. ”Dessa citat torde åtminstone visa, 
att det inte är självklart, att människornas hälsa blir bättre, ju 
fler försöksdjur, som används”, påpekas i motionen. Kerstin 
Anér skriver också artiklar i olika tidningar där hon kritiserar 
djurförsökens tillförlitlighet. 

Nordiska samfundet uppmanade medlemmarna att inför 
höstens riksdagsval kontakta riksdagskandidaterna i det egna 
distriktet och fråga om de är intresserade av att göra något för 
försöksdjuren. Svaren skulle medlemmarna försöka få publi
cerade i ortspressen för att sätta press på kandidaterna.

Ett första försök att påverka sitt eget parti i djurförsöksfrå
gan togs detta år av Thomas Eriksson i Vingåker som var 
medlem i Centerns ungdomsförbund, CUF. Han lämnade 
in en motion med förslag om att lagen om djurplågeri även 
skulle gälla försöksdjurslaboratorierna, att politiskt och eko
nomiskt stöd ska lämnas till alternativa metoder till djurförsök 
samt att pressen borde öppna för en fri och allsidig debatt 
om djurförsöken. Eriksson, som var medlem i Nordiska 
samfundet, hade haft kontakt med Johan Börtz för att få 
råd.

Ännu en motion med krav på att plågsamma djurförsök 
ska förbjudas i lag hade lämnats in till CUF:s förbundsstämma 
i Luleå. Stämman tillstyrkte motionerna och uttalade att 
forskning för att få fram alternativa metoder måste intensi
fieras och att djurförsöken måste regleras och kontrolleras 
för att minimera lidandet. Det beslöts också att motionerna 
och stämmans yttrande skulle överlämnas till Centerns riks
dagsgrupp. 113

Riksdagsmotionärerna ger sig inte
Motionärerna i riksdagen gav inte upp. Motioner avslås 
vanligen, eftersom det är oppositionen som motionerar eller 
enskilda ledamöter. Men motionerna är ett första steg för att 

113.  Djurens Rätt 3/74 
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få gehör för förslag som efter att ha tragglats ett tag kan bli 
verklighet.

1974 återkom Kerstin Anér och Martin Henmark med två 
gemensamma motioner. Den ena förordade att inga andra 
djur skulle få användas i djurförsök än de som fötts upp för 
ändamålet. Den andra upprepade kravet på införande av 
etiska kommittéer. (1974:234)

Förslaget är dock inte okontroversiellt i antivivisektions
kretsar. Ellen Börtz redogör i Djurens Rätt (2/74) för invänd
ningarna. Att hund och kattägare slipper ängslas för att deras 
djur kan hamna på vivisektorernas tortyrbänkar är en sak, 
men om det blir bättre för djuren är inte alls självklart. I de 
länder där anstaltsuppfödning redan genomförts, har det visat 
sig att djurförsöken ökat som en följd av den planerade och 
mer regelbundna tillgången på försöksdjur enligt IAAPEA 114, 
som motsätter sig en sådan utveckling. Danska Forsogsdyrenes 
Vaern har krävt detta, vilket lett till oenighet i ledningen 
för organisationen. Djurfronts 115 andra nummer skriver om 
”Försöksdjursfarmer” i ledaren: 

”En spontan reaktion på förslaget är att det är groteskt att 
överhuvudtaget som motionärerna gör gå in på en diskussion 
om hur försöksdjuren bäst skaffas fram. Det är ungefär som 
att fundera på om vi bör avrätta människor genom skjutning 
eller hängning. Man bör inte gå vivisektörerna till handa 
med liknande råd, utan koncentrera ansträngningarna på det 
viktiga, att stoppa plågande och dödandet av djur i experi
menten!” 116

Ungdomsgruppen sticker ut
Ungdomsgruppen utökade sina aktiviteter under 1973 och 
gruppen växte. Nya flygblad togs fram med aktuella exempel 
på experiment på hundar och katter. Flygbladet ”Tänk om 
det var din katt (hund) som blev försöksdjur” delades ut på 
katt och hundutställningar i Stockholmstrakten. Vid första 
tillfället, på kattutställningen på Ostermans, såldes 364 kam
panjmärken med texten ”Stoppa plågsamma djurförsök”. 

114.  International Association Against Painful Experiments on Animals 
bildades 1969. Nordiska samfundet är medlem.

115.  Djurfront som ges ut av Ungdomsgruppen börjar komma ut 1974.
116.  Roger Fjellström skrev ledaren som var ett uttryck för allas uppfattning i 

Djurfrontsgruppen 
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Punktaktioner med plakat ägde rum i Stockholms city och 
pengar samlades in i bössor till Nordiska samfundets stif
telse för att alternativa metoder till djurförsök skulle kunna 
utvecklas.

Ungdomsgruppen blev snart den livaktigaste delen av Nor
diska samfundet. I gruppen fanns ungdomar som nyligen 
börjat studera på högskola: Jan Carsbring läste medicin, 
Birgitta Carlsson psykologi, Catarina Mattsson historia och 
flera konstnärer engagerade sig: Ulf Näslund som gick på 
Konsthögskolan, brodern Michael som redan avslutat sina 
studier där och Hampus Hamberg gick på Konstfack. Désirée 
Ahlm, född vegetarian tack vare sin pappa, arbetade inom 
socialvården. Hon stod upp för djuren redan i skolan när 
hon vägrade delta i dissektion av ett levande marsvin. Till 
gruppen sällade sig filosofen Roger Fjellström, knuten till 
Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet. Han drog 
så småningom med sig filosofistudenterna Morgan Holm och 
Perola Brolin, den senare drev längre fram flera vegetariska 
restauranger i Stockholm. Stefan Troeng, som tillsammans 
med hustrun Ulla bildade Svenska Veganföreningen 1976, 
var med i gruppen, liksom Thomas Frankell som under 80
talet skulle öppna den vegetariska restaurangen Cafe Vega vid 
Odenplan. Kristina Odén sällade sig till gruppen 1973. Hon 
läste först psykologi, men sadlade snabbt om till biologi. 

Det var en dynamisk sammansättning av personer med 
olika bakgrund och nätverk, som alla ifrågasatte samhällets 
hantering av djuren och med något undantag fann det själv
klart att inte äta upp djuren. 1974 såg en ny tidning dagens 
ljus, där programmet slogs fast i första numrets ledare. Am
bitionen var att göra stordåd. Förtrycket skulle avslöjas för 
folket genom att propagera på gator och torg. Strategin hade 
varit lyckosam i Vietnamrörelsen, där bland annat Birgitta 
Carlsson varit aktiv. Nu skulle den tillämpas för att bedriva 
folkupplysning om djurens rätt.

Roger Fjellström var redan skribent på Dagens Nyheters 
kultursida. Han anmälde boken ”Animals, Men & Morals” 
(31/8-73). Dessförinnan hade han gjort ett satiriskt angrepp 
på slakteriförbundets förljugna skönmålning av svinuppföd
ningen. Men Roger stötte på motstånd från redaktionen, när 
han skrev fler texter om samhällets djursyn. När P C Jersilds 
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bok ”Djurdoktorn” 117, som kom ut samma år, recenserades 
nämndes inte temat för boken, vilket var djurförsöken. Detta 
påpekades av professor Ingemar Hedenius: 

”Den som bara läste recensionerna av P C Jersilds storarta
de roman ”Djurdoktorn” fick inte veta, att ett huvudtema i 
boken är de plågsamma djurförsöken och den skandal, som 
ligger i bristen på effektiv kontroll av dem…Vissa ämnen 
är utan tvivel för obehagliga att närmare gå in på, förstår 
man.” 118

Temperaturen höjdes många grader i ungdomsgruppen när 
Roger kom viftande med ett särtryck av Peter Singers långa 
recension av ”Animals, Men & Morals” i New York Review of 
Books. Sannolikt första gången begreppet speciesism, och dess 
svenska översättning artism, nämns i Sverige är i Djurens Rätt 
(4/73), där Singers teser får ett entusiastiskt mottagande.

Roger Fjellström blev nu en tillgång för Nordiska samfun
dets utåtriktade arbete. I radioprogrammet OBS! Kulturkvarten 
(5/10-73) hävdade han att djurens egenvärde är en oupptäckt 
moralfråga. Programmet hade som utgångspunkt P C Jersilds 
nya bok och Ivar LoJohanssons novell ”Vivisektion”. 119 
Ett avsnitt ur den sistnämnda lästes upp. Docent SvenEric 
Sjöstrand medgav att många av de i Jersilds ”Djurdoktorn” 
beskrivna djurförsöken var hämtade ur verkligheten. Han 
menade dock att det inte är vetenskapligt bevisat att djuren 
har känslor, ”men många gånger har man det intrycket!”. 120 
Han redovisade därmed en mycket vanlig inställning bland 
djurförsökare, som trots sina biologiska kunskaper och bered
villigheten att använda djur som modeller för människan, 
gärna uttalade tvivel om djurs upplevelseförmåga. Sjöstrand 
skulle bli ordförande i Stockholms djurförsöksetiska nämnd 
på 1980talet.

Roger konstaterade att motståndet mot att erkänna någons 
egenvärde förstås är starkast där man har intresse av att 
behärska någon. ”Det gäller just vårt förhållande till djuren. 
Saker som vi aldrig skulle drömma om att göra med männi
skor, det tillåter vi oss att göra med djur.”

117.  Jersild, P C (1973) Djurdoktorn. Stockholm: Bonniers. 
118.  Djurens Rätt 2/74
119.  LoJohansson, Ivar (1973) Nunnan i Vadstena. Vivisektion. Stockholm: 

Bonniers.
120.  Djurens Rätt 4/73
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Djurfront blir ungdomsgruppens språkrör

Djurfront blev namnet på den nya tidning som kom ut 
med sitt första nummer 1974. Ungdomsgruppen ville ha en 
egen tidning med annan utformning än medlemstidningen 
Djurens Rätt för att kunna sälja den ute på stan, i affärer och 
genom dörrknackning. Nordiska Samfundets styrelse ställde 
sig positiv till idén, som föddes i Birgitta Carlssons huvud 
sommaren 1973.

I ledaren i första numret fastslogs programmet för den nya 
tidskriften, som var den enda tidskriften i världen vid denna 
tidpunkt med ett så klart uttalat radikalt program! Tidningens 
grundval var följande paroller:

Mot alla former av djurplågeri och dödande av djur – i 
djurexperiment, djurfabriker, slakt, jakt osv.

För ett levnadssätt som inte är grundat på förtryck av 
djur 

Allt i Djurfront skrevs av medarbetarna på vanlig skriv
maskin. Rubriker, stora som små, gnuggades på sidorna med 
särskilda gnuggbokstäver i olika stilar och storlekar som 
fanns att köpa vid denna tid. ”Ungdomsgruppen har lagt 
ned en fantastisk energi och mycket av sin fritid på detta 
experiment”, skriver Djurens Rätts nya redaktör Lillemor 
Holmberg. 121 ”En särskild eloge måste ges till eldsjälen i 
det hela Birgitta Carlsson, som uppskjutit två tentamina vid 
Stockholms universitet i hängivet arbete för att DJURFRONT 
skulle få en god start.” 

Första numret trycktes i 1 000 ex på Ordfronts tryckeri. 
De såldes snart slut och ytterligare tusen ex fick tryckas. 
Alla i redaktionen gick ut på Hötorget och andra centrala 
platser i Stockholm och sålde den nya tidningen. Dessutom 
rekryterades en del aktiva medlemmar ute i landet som för
säljare, bland annat Ulf Löfgren i Lund (som snart började 
skriva i Djurfront), och en del hälsokostaffärer och bokhandlar 
började sälja den. Prenumerantvärvning sattes igång med 
detsamma. Tidningen kostade 1:50 i lösnummer. Ett lågt pris 
var satt för att nå så stor spridning som möjligt. En första 
anmälan kom på Aftonbladets kultursida av Lars Vaste (senare 
chefredaktör för Svenska Naturskyddsföreningens tidning).

På en stor hundutställning i Älvsjö 1974 såldes 600 ex av 

121.  Djurens Rätt 2/74
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Djurfront och 1 000 märken mot plågsamma djurförsök. Vid 
årets slut hade upplagan ökat till 5 000 ex. 

1975 sålde Birgitta Carlsson ett nummer av Djurfront till 
kungen vid Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbunds 
årsmöte i Karlskrona. Allan Fredriksson, djurskyddsengagerad 
journalist på GöteborgsPosten, uppmärksammade detta i 

Ledaren i första numret av Djurfront var en programförklaring. Hela tidningen skrevs 
på maskin.



93Djurens Rätt

GP. Han skulle bli en av de journalister som skrev mest om 
djurförsöks och andra aktuella djurfrågor under de kom
mande tio åren.

Djurförsök tema i två böcker  
av kända författare

1973 gavs två böcker ut av kända författare som hade djur
försök som tema: Ivar LoJohanssons novell ”Vivisektion” och 
P C Jersilds roman ”Djurdoktorn”, som ingående skildrade 
försöksdjursuppfödning och djurförsök.

Ivar LoJohansson hade genom slumpläsning av en tidnings
artikel om ”djurkungen” i Hörby i Skåne, som sålde sin 
egen 16åriga hund till djurförsök, fått impulsen att söka 
tränga igenom mörkläggningen runt djurförsöken. I novellen 
redovisar han hur svårt det är att få tag på någon riktigt 
upplysande litteratur om vivisektion och förvånas över att 
problemet aldrig tas upp på någon tidnings kultursida utan 
på sin höjd i insändarspalterna.

Djurfront hade ambitionen att undersöka vad som skedde 
med djuren i Sverige och väcka debatt. Flera konstnärer med
arbetade i tidningen med originalteckningar. En serietecknare 
gjorde baksidan det första året, som sedan ersattes med ori
ginalkonst, främst av Michael Näslund och Hampus Hamberg 
som också illustrerade artiklar. Djurfront dammsög även vad 
författare, diktare och politiska förgrundsgestalter kunde 
skrivit om djur och tryckte det.

Djurfronts första nummer innehöll både en recension av 
P C Jersilds ”Djurdoktorn” och en intervju från Ekonomen 
(nr 12/73), där P C Jersild sade: ”Det är numera min åsikt att 
djurförsök helt enkelt är moraliskt förkastliga.” Det är farligt 
för oss själva, sade han, ”därför att vi på något sätt lär oss att 
plåga”. Och då blir det lättare att också plåga människor.

Ivar LoJohansson gav tillstånd till kostnadsfri publicering 
av att ett utdrag ur ”Vivisektion” i Djurfront. 122

”Animals, Men & Morals” anmäldes med hopp om en 
svensk översättning (skulle komma förr än recensenten 
Catarina Mattsson anade) liksom boken som dödade kött
proteinmyten, ”Recept för en fattig planet” av Frances Moore 

122.  Djurfront 1/75
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Lappé, som innehöll enbart vegetariska recept. 123 Djurfront 
började omedelbart propagera för vegetarisk kost, även med 
recept. 

Rosa Luxemburg satt fängslad mellan 1917 och 1919 då 
hon bevittnade hur soldaterna som körde in på fängelsegården 
misshandlade bufflar. Hon beskrev detta i ett brev till socialist
kamraten Karl Liebknechts hustru Sonja: ”Arma stackare, jag 
är lika maktlös, lika stum som du: jag är ett med dig i min 
pina, min svaghet och min längtan…” . 124 Lars Noréns dikt 
”Grisens röst” trycktes i ett temanummer om djurfabriker och 
reportage från slakteriet i Kristianstad, ”Här dödas en gris var 
tionde sekund”. 125 ”Gott och ont” var titeln på en kort text av 
Hjalmar Söderberg med illustration av dubbelmoralen i vårt 
förhållande till djur: kyrkoherden blir upprörd över att katten 
Jakob kommer tassande med en bofink i munnen, men i nästa 
sekund ber han om en bit anka från ”lilla mor”. 126 ”Tierleben” 
av Werner Aspenström (DF 2/75), ”Paddan” av Victor Hugo 
(DF 2/75), ”Man borde tänka efter” av Nils Anders Näslund 
(DF 3/75): ”Ibland kallas mördarna för sportsmän, ibland för 
forskare, ibland för slaktare, som är kollektivanslutna i LO”, 
”Sagan av apan som tänkte i flera led” av Tage Danielsson 
(DF 3/75), ”I flykten” av Bengt Anderberg (DF 4/75), ”Det är 
ej örn” av Rabbe Enckell (DF 4/76), ”Några skivor vetande” 
av Henri Michaux (DF 4/76) och en satirisk insändare till 
Daily News i London av George Bernard Shaw (DF 2/76), 
var några av de texter som publicerades av kända författare 
jämte medarbetarnas egna dikter och noveller.

En djurförsökare vid namn Voronoff hade uppfunnit en 
föryngringsmedicin genom experiment på apor, ett körtel
extrakt från aporna som skulle sprutas in i människor. Shaw 
spökskrev insändaren som hade Aphuset i Regent’s Park som 
avsändare: 

”Människan förblir vad hon alltid varit, den grymmaste av 
alla djur. …Människan kommer att förbli vad hon är trots Dr 
Voronoffs alla försök att göra en respektabel apa av henne”.

123.  Lappé, Frances Moore (1971) Recept för en fattig planet. Jordens Vänner. 
Askild & Kärnekull.

124.  Djurfront 2/74, översättn. Bengt Anderberg
125.  Djurfront 3/74, Solitära dikter, Lars Norén
126.  Djurfront 3/74, Aforismer och Maximer, Hjalmar Söderberg, Bonniers, 

1969
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Djuretiken tar plats

Djurfront hade från början kvalificerade moralfilosofiska 
medarbetare. I första numret skrev Roger Fjellström en pro
grammatisk text med titeln ”Har vi rätt att förtrycka djuren?”. 
Han attackerade även jakten och en känd företrädare för 
jägarnas intressen. Artikeln hade titeln ”Ett ideologiskt exem
pel: Anders Erik Malm och dödandets etik.” I numret där
på återgavs en debatt om älgjakten, ”Fredlösa Frida” på 
Aftonbladets kultursida mellan Roger (25/4-74) och jäga
ren Pär Lorentzon (28/4-74), där slutrepliken från Roger 
refuserades. Men hela debatten publicerades i Djurfront. 

Den djuretiska filosofidebatt som börjat i England spred 
sig till Sverige. Den 18-28 mars 1974 hade Filosofiska institu
tionen vid Stockholms universitet anordnat en filosofivecka på 
Folkets Hus, som var öppen för allmänheten. Här höll Hans 
Mathlein, som undervisade i praktisk filosofi, ett föredrag 
om djuretik som skulle bli klassiskt. Han radade upp en 
rad vanliga argument som brukar anföras för att hävda att 
människan ”står över” djuren. Han visade på ett briljant sätt 
att de saknade relevans från moralisk synpunkt. Mathlein blev 

Illustration av Hampus Hamberg till Hans Mathleins artikel i Djurfront. Var också 
omslag på “Djur, människor, moral” 1976. Djurfront gjorde affisch av den.
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ombedd att skriva för Djurfront och författade en kortare 
version med titeln ”En dialog om förtrycket av djur och 
naturens ordning”, som infördes i Djurfronts andra nummer. 
Hela texten trycktes som ”långläsning” i Djurfront 4/78 och 
användes därefter i Nordiska samfundets studiecirklar som 
grundmaterial. 127

Djurförsöksfrågan slår igenom i press och TV
Äntligen ett genombrott i pressdebatten, kunde Ellen Börtz 
konstatera, när hon refererade en debattserie på Svenska 
Dagbladets kultursida, där Johan Börtz blivit tillfrågad 
att skriva en inledande artikel om djurförsök (30/3-74). 128 
Han fick också slutrepliken (1/7-74). Alla debattörer hade 
invändningar mot djurförsöken utom djurförsökaren Ernst 
Báràny. Genombrottet bestod i att flera djurförsökskritiska 
inlägg publicerades och moralen i att plåga djur i vetenskapliga 
experiment ifrågasättes både med djuretiska och biologiska 
argument. Roger Fjellström, Bo Löfgren (tidigare ledamot 
i Nordiska samfundets styrelse), Eskil Block på Försvarets 
Forskningsanstalt, FOA, och etologen Sverre Sjölander deltog 
i debatten.

Sverre Sjölander skrev att ”det finns anledning förmoda, att 

127.  Artikeln publicerades i BLM nr 4,1974 och i antologin Filosofi och 
samhälle, DOXA 1978 samt Djurfront 4/78

128.  Djurens Rätt 3/74

Djurfront annonserade när TV visade film om djurförsök.
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många djurs lidande är värre än vårt eget, eftersom de oftast 
inte har insikt i orsakerna till lidandet och att förutse ett slut på 
smärtan” (22/5-74). Eskil Block frågade var gränsen ska dras 
mellan människa och djur: ”Ty om det finns medlemmar av 
andra arter med stor upplevelseförmåga, medan representanter 
för vår egen art (hjärndöda, starkt efterblivna, nyaborterade 
foster av viss storlek) inte kan uppleva lika mycket, varför skall 
vi då skydda de senare men inte de förra?” (9/5-74). Roger 
Fjellström fann det uppseendeväckande att Ernst Báràny, som 
var ordförande i den etiska kommittén för djurförsök vid 
Statens medicinska forskningsråd, istället för att ge svar på 
frågan om djurförsöken är moraliskt berättigade, hänvisade 
till att de flesta människor accepterar att djur offras för dem 
av olika skäl.

1975 blev ett genombrottsår för djurförsök på TV. Två 
filmer om djurförsök, den ena berörde även annat utnyttjande 
av djur, visades. Den ena gjord i Sverige, den andra i USA. 

Först ut var Bengt Hansells med flera samfundsfinansierade 
film från 1973 med tvtiteln ”För vetenskapligt ändamål med 
mera”. Det var första gången djurförsök och livsmiljöerna på 
institutionerna filmats i sådan omfattning i Sverige. ”Döds
dömd för vår skull. TVtittarna ringde ned Expressens klago
mur” skrev Expressens på löpsedeln dagen efter med bild på 
en hund som ligger fastspänd på ett bord med rakad mage. 
TVkritikern Hemming Sten stämde in i kritiken:

 ”Människan är alltings mått, sa en gång en gammal grekisk 
filosof. – Ja, sannerligen: För att rädda människan, för att 
mildra hennes hårda lott på jorden, offrar man djuren, skär 
upp deras kroppar, binder dem, förgiftar dem.” (26/3-75)

Filmen ”Primate” av Frederick Wiseman handlade om 
experiment på apor. Filmen förannonserades som ”TVchock”, 
och reaktionerna blev starka.”…det mest barbariska och 
djävulska jag någonsin sett, frånsett nazismens behandling av 
judarna under andra världskriget!” skrev Tommy Eriksson i 
en insändare i Södermanlands Nyheter (8/10-75). 

I en efterföljande debatt deltog Roger Fjellström, Ernst 
Báràny och Maud Brändström, som hoppat av som assistent 
vid djurförsök. Hon kunde vitsorda om att de som håller 
på med djurförsök blir avtrubbade och ”dubbla” till sitt 
psyke. 

Även radion uppmärksammade den ökade kritiken av 
djurförsöken. Titti Nylander ledde en diskussion om djur
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försök, där läkaren och författaren P C Jersild debatterade 
mot djurförsökaren Karl Johan Öbrink (P1, 17/2-74). Den 
senare försökte blanda bort korten genom att ställa djur 
mot människan, ett vanligt debattknep. ”Djurplågeriet blir 
löjligt, när man tänker på vad som händer i Chile och andra 
länder”, sade Öbrink och använde förförelseargumentet, att 
om 100 kaniner kan rädda ett barn, kan man inte hävda, att 
vi ska avstå. ”Denna konfliktsituation kan man lösa mer eller 
mindre bra”, replikerade P C Jersild, som också sade att han 
inte kunde se att det fanns något moraliskt berättigande i att 
plåga eller döda andra varelser.

Richard Ryders nyutkomna bok ”Victims of Science” recen
serades av filosofen Hans Mathlein (OBS! Kulturkvarten, P1, 
27/10). ”En imponerande bok”, konstaterade Mathlein, ”men 
också en fruktansvärd läsning”. Tre saker borde man enas 
om, tyckte Mathlein: Alla ickemedicinska försök som innebär 
lidande eller död borde helt enkelt förbjudas. Lagstiftningen 
och övervakningen av djurförsöken måste skärpas. Staten 
måste på allvar börja stödja de alternativa metoder som redan 
finns eller kan utvecklas om bara resurserna finns.

Lantbruksstyrelsen som övervakande myndighet hade för
nekat att kosmetikatester på djur ägde rum i Sverige, men 
radioreportrarna Susanne Björkman och Folke Schimanski 
kunde avslöja att det sker på Karolinska Sjukhuset. Professor 
Åke Nilsén gör allergitester på kaniner och marsvin på uppdrag 
av svensk industri (OBS! Kulturkvarten, P1, 28/10). Det gällde 
tvål, ingredienser i tvättmedel, hygienprodukter, parfymer, ol
jor och färg i olika produkter. Bland annat gör han ögontester 
på kaniner (ÖstgötaCorrespondenten 21/11-75).

Kerstin Anér som liksom Roger Fjellström fick tillfälle 
att göra inlägg i programmet sade att det inte finns någon 
samlad översikt över försökens art och inte heller över den 
vetenskapliga rapporteringen. Vad som händer under själva 
försöken är det väldigt liten kontroll på, konstaterade hon och 
förde fram sitt förslag om att etiska nämnder bör inrättas vid 
alla institutioner där djurförsök görs. Roger Fjellström undrade 
varför Statens Bakteriologiska Laboratorium (nuvarande 
SMI) fortfarande använde drygt 2 000 apor varje år för att 
framställa vaccin, när man i USA och England använder 
cellkulturer sedan mitten av 60talet.
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Försöksdjursutredningens  
förslag saknar visioner
1975 lade den försöksdjursutredning som arbetat sedan 
1972 fram sitt betänkande. 129 Ett Statens försöksdjursinstitut 
(SFI) föreslås, som ska lyda under Jordbruksdepartementet. 
Endast djur som fötts upp för ändamålet ska få användas. 
Det kallas destinationsuppfödning. Men privata uppfödare 
ska få fortsätta med tillstånd från Lantbruksstyrelsen. Försla
get innehåller inget konkret om alternativa metoder eller 
förändringar för att skydda försöksdjuren från lidande.

”För djurens del blir det en förändring till det sämre, 
alltfler djur kommer att bli renodlade forskningspreparat”, 
skriver Djurfront. 130 Nordiska Samfundet kritiserar försöks
djursutredningen i sitt remissyttrande. Istället för ett institut 
som likt ett affärsföretag ska arbeta med djuren som varor, 
borde det inrättas ett institut för att vidareutveckla alternativa 
metoder. Utredningen föreslår att en styrelse ska leda institutet, 
där bland annat en representant för djurskyddet ska ingå. 
”Med hänsyn till skillnaderna i ideologisk bakgrund mellan 
de olika djurskyddsorganisationerna, bör det vara minst två 
ledamöter”, menar Samfundet. En från de rörelser som helt 
förkastar plågsamma djurförsök och en från de som i större 
eller mindre utsträckning accepterar djurförsöken. Samfundets 
representant skulle i en sådan styrelse ha rollen av att påminna 
om den växande opinion i landet som ställer sig mycket kritisk 
till djurförsöken och att anvisa de djurvänligaste lösningarna 
på uppkommande frågor.

Som hand i handske kom en riksdagsmotion 1976 om att en 
statlig institution borde inrättas med uppgift att vidareutveckla 
forskning på grundval av cell, vävnads och organkulturer, 
det vill säga olika typer av alternativa metoder. Motionärer 
var centerpartisterna Anders Dahlgren, Kerstin Göthberg, 
Åke Polstam, Gösta Andersson och Ivan Svanström (1975/76: 
1650). Bakom initiativet stod en medlem i Nordiska samfun
det, Jan Danielson, som var ombudsman för centerpartiet i 
Mjölby (Anders Dahlgrens distrikt). 

Ytterligare motioner för att begränsa djurförsöken lades 
även detta år. Kerstin Anér och Martin Henmark återkom 

129.  Framtida försörjning med försöksdjur, Ds I 1975:4 
130.  Djurfront 1/76
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med en motion om att införa djurförsöksetiska nämnder 
(1975/76:1636). Ny motionär var Anders Gernandt (c), som 
motionerade om en översyn av djurskyddslagen (1975/76: 
1662), där han hänvisar till Ingrid af Trolles nyutkomna bok 
”Ny djurskyddslag?”. 131

Fler svenska djurförsök avslöjas
Djurfront börjar göra platsbesök för att informera sig om 
djurens verklighet. I ledaren i Djurfront 1/75 görs ett försök 
till överblick. Men det är svårt att få fram uppgifter på hur 
djurförsöken fördelar sig på olika användningsområden. 
Ledaren konstaterar att det svåraste är att få fram uppgifter 
om de plågsamma djurförsöken. ”Här finns ingen statistik 
i Sverige.” Om man räknar djurförsök utan användning av 
bedövningsmedel som plågsamma, innefattas 4/5 av försöken 
i Storbritannien i denna kategori. Där finns statistikföring 
som är kopplad till licensgivning.

”Vi har hört en del kritik för att Djurfront mest redovisar 
utländska experiment. Det beror på att nästan all forskning, 
även den svenska, huvudsakligen publiceras i internationella, 
vanligen engelskspråkiga, facktidskrifter.” I samma nummer 
publiceras dock bilder på en apa med huvud och mun fixerade 
i en ställning respektive en råtta med apparatur inopererad 
på det rakade huvudet. Båda var tagna i Sverige (tack vare 
filmstudenternas). 132

Catarina Mattssons reportage från läkemedelsföretaget 
Astras försöksavdelning i Södertälje följs upp i nr 2/75, 
eftersom Astra som fått läsa artikeln i förväg motsatte sig 
publicerandet om inte omfattande ändringar gjordes i tex
ten. Man ville ändra på personalens uttalanden fast infor
mationsavdelningen inte var närvarande under besöket! Att 
kaninerna i hudirritationsexperiment låg i burar där de knappt 
kunde röra sig, ville Astra förringa, och en rad liknande 
skrivningar som avslöjade missförhållanden ville företaget 
ha en omskrivning av i neutrala termer.

Andra djurförsök som kom till allmänhetens kännedom, i 

131.  af Trolle, Ingrid (1975) Ny djurskyddslag?. Larsons förlag.
132.  För vetenskapligt ändamål m m. Film av Bengt Hansell, Bengt Danneborn 

och Rolf Stengård. Den version som Nordiska samfundet fick till förfogande 
och som visades på skolor och möten över hela landet hade titeln ”Djurförsök, 
djurfabriker, djurparker”.
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första hand via pressen, var att Volvo använde grisar i krock
försök (DF 1/75), och att apor ges grön starr i Ernst Bárànys 
ögonexperiment i Uppsala. Nordiska samfundet sände en 
protestskrivelse till jordbruksministern när det blev känt att 
militären skjutit på hundar för att testa ammunition. 

Totalförbud mot saxfångst av djur infördes 1975. Nordiska 
samfundet har alltid kämpat för att få saxar förbjudna, kom
menterar Djurens Rätt. 133 Men Naturvårdsverket hade låtit 
göra experiment med olika saxar, vilket kritiserades.

Ökad aktivitet mot djurförsök ute i landet
Fler kretsar bildades. Linköpingskretsen som bildades 1973 
tog sig entusiastiskt an uppgiften att informera veterinärerna 
i kommunen om motståndet mot djurförsök. Men det blev 
ett svalt mottagande: endast länsveterinären svarade och han 
kallade aktivisterna för ”en grupp fanatiker som inte visste 
vad de talade om”. 134 Men gruppen gav sig inte utan besökte 
universitet för att läsa försöksjournaler, som blivit offentlig 
handling tack vare riksdagsbeslut 1966. Det framgick att katter 
utsattes för balansexperiment på Audiologiska institutionen 
vid Linköpings universitet. Katterna hade köpts av en ökänd 

133.  Djurens Rätt 3/75 
134.  Djurens Rätt 1/75

Apa utsätts för grön starr i experiment på Uppsala universitet.
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djurhandlare i Trensum, Georg Andersson, och även från en 
person i Svängsta i Blekinge. Kaniner köptes från lantbrukare i 
närområdet. Det gjordes åderförkalkningsförsök på grisar och 
gruppen konstaterade att de grisar som inte fick behandling 
såg mycket tröttare ut.

Djurens Dag firades på allt fler orter. I Motala var det 
ämneslärare Elisabeth Gustavsson som talade för första gång
en. Hon valdes till ordförande i Motalakretsen 1976 och är 
fortfarande still going strong. Ingen annan har varit lokalav
delningsordförande så länge.

Elisabeth Gustavsson, ny ordförande i Motalaavdelningen, talar på Djurens Dag 1976 
i Motala.
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Djurfront engagerar sig i allt fler frågor

Djurfront tog också ställning mot kärnkraft (många djur 
hade fått sätta livet till i kärnkraftsexperiment, bland annat 
på Bikiniatollen där djur var utplacerade när en kärnladdning 
utlöstes) och belyste handeln med utrotningshotade djur (DF 
2/75). Kristina Odén beskrev jakten på flyttfåglar i Sydeuropa, 
”Ingen semester i Italien! 250 miljoner flyttfåglar mördas 
årligen i detta land”. Djurfront anslöt sig till en internationell 
protestaktion på initiativ av holländska Stichting Mondiaal 
Alternatief (DF 2/75). Ett internationellt klistermärke med 
svensk text togs fram och såldes av Djurfront. 

75 000 minkar sitter inspärrade i små burar i en minkfarm 
på Gotland. Djurfront (3/75) kommenterar Aftonbladets artikel 
(7/9-75) om fabriksägarens nya försäljningstrick. Presumtiva 
köpare får själva peka ut vilka levande djur de vill ska bli just 
deras päls. 50 minkar behövs. På farmen finns även ozelot, räv, 
vildsvin, lodjur och ännu fler djurarter enligt artikeln.

Reklamens falska budskap var temat för Djurfront 3/75. 
Djurfront anmälde flera annonser till KO, Konsumentom
budsmannen, Det var reklam för ”lantägg”, ”alla ägg värps på 
landet”, bilder på kor som mjölkas för hand och frigående gris
ar, ”De flesta grisar föds upp på typiska familjejordbruk”. 

”KO, konsumenternas egen ombudsman, tycks inte vara 
benägen att göra något åt saken. Ägg, mjölk och kött
reklamen får fortsätta att ge sin romantiserade och skeva 
bild av husdjurshanteringen av i dag”, konstaterar Djurfront 
i ledaren. Anmälningarna lämnades utan åtgärd.

1975 lade talmannen Torsten Bengtsson (c) en riksdags
motion där han krävde förbud mot fåglar i bur Kravet inne
fattade Skansen och andra djurparker. Detta oväntade initiativ 
applåderades av Nordiska samfundet, men Bengtsson blev 
”utskrattad” i riksdagen. Det har Kerstin Anér berättat, både 
om denna motion och de hon själv envetet lade år efter år. 
Sådan var tidens djurpolitiska medvetenhet. 

”Japan struntar i valens framtid” är rubriken på en artikel 
om valjakten (DF 1/76). I ett annat nummer får man veta att 
Japan saknar djurskyddslag.

Pressen avslöjade att på Grönland hängs hundarna. Det blev 
proteststorm. 200 personer demonstrerade utanför danska 
ambassaden i augusti 1976 på initiativ av Stockholmskretsen 
och Ingrid af Trolle. Djurfront hade en protestlista man kunde 
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klippa ur tidningen, som skrevs under av cirka 11 000 personer 
(DF 4/76):

”I generationer har grönländarna dödat sina hundar genom 
hängning, en fruktansvärt grym metod. De gör det för att 
hundarnas hår ska resa sig i dödskampen och ge värdefullare 
päls.” 

Veganföreningen bildades 1976 av Ulla och Stefan Troeng, 
den senare Djurfrontsmedarbetare. Han skriver om detta i 
Djurfront (4/76). Veganrecept och annan information av värde 
för veganism återkom med jämna mellanrum i Djurfront efter 
denna introduktion.

Djurfront tar upp kampen mot sälslakten
1976 började Djurfront en kampanj mot sälslakten, som skulle 
resultera i inte mindre än 100 000 namnunderskrifter på de 
protestlistor mot Norges säljakt som trycktes i tidningen. 
Protestlistan infördes även i Djurens Rätt för att få maximal 
spridning. 135 Sälslakten både i Norge och Kanada beskrevs 
(DF 2/76). I Norge leddes motståndet av Sonia Löchen, en 
gammal djurskyddskämpe, genom Rettighetsaksjonen for 
dyr, den enda organisation som vid denna tid vågade ge sig 
på sälslakten på hemmaplan. Den världsberömda franska 
filmstjärnan Brigitte Bardot har via sin stiftelse också engagerat 
sig mot sälslakten, skriver Djurfront.

Protestlistorna överlämnades till norska ambassaden 11 
februari 1977 och även kanadensiska ambassaden i Stock
holm fick samma skrivelse med krav på lagstiftning och/
eller internationell överenskommelse som förbjuder slakt av 
grönlandssälens ungar. 136 

VPK (nuvarande vänsterpartiet) motionerade med krav på 
importförbud av sälskinn (1976/77:518). Riksdagen avslog 
motionen och berörde bara utrotningshot, inte djurens lidan
den i utskottets kommentar. Även moderaterna hade lagt en 
motion (1976/77:120) med förslag om att Sverige borde väcka 
frågan om Norges slakt på sälungar i Nordiska rådet. Den 
nye jordbruksministern Anders Dahlgren (c) uppvaktades 
10 mars 1977 inför årets sälungeslakt. Staffan Söderberg 
från Naturhistoriska riksmuséet deltog i uppvaktningen, så 

135.  Djurfront 1/77  
136.  Djurens Rätt 2/76 
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säljakten engagerade även fackmän. 
Jordbruksministern remitterade skrivelsen med krav på 

importförbud av sälungeskinn till Sverige till Naturvårdsverket 
och Lantbruksstyrelsen, två myndigheter som var ovana att 
hantera djuretiska frågor. Om de berörda arterna skulle komma 
att tas med i Washingtonkonventionen om utrotningshotade 
djur, skulle Sverige kunna verka för en sådan åtgärd, svarade 
Naturvårdsverket. 

De följande åren arrangerade Djurfront resor till Ålesund 
i Norge, där fångstfartygen låg i hamn. Greenpeace var på 
plats med aktivister i Ålesund redan 1976. De försökte stoppa 
fartygen genom att kedja fast sig i små gummibåtar vid skep
pen. Ungdomsgruppen, som nu bytt namn till ungdomskret
sen, åkte runt med en lastbil i Stockholm för att protestera. 
På lastbilsflaket inscensattes en fiktiv sälslakt.

Det var på vippen att Désirée Ahlm gav sig av till isarna i 
Kanada, när ett samarbete inletts med Brian Davies i IFAW, 
International Fund for Animal Welfare. Han hade startat 
kampanjen mot Kanadas årliga slakt av hundratusentals 
sälungar på isarna vid New Foundland redan på 60talet och 
i mitten av 70talet besökte han Europa för att propagera. Han 
var också i Stockholm 1976. 137 Därefter bosatte han sig i Bryssel 
för att bedriva lobbying gentemot EU. Detta var lyckosamt. 
1983 införde EU förbud med handel av sälungeskinn och slog 
undan benen, tyvärr bara tillfälligt, för den norska säljakten. 
Det var EU:s första djurskyddsbaserade beslut. 

Rökande hundar i England  
vållar proteststorm

Tidningen Sunday People smugglade in en reporter som fick 
anställning på ICI:s laboratorium, Storbritanniens största 
privatägda företag. Reportern avslöjade att ICI gjorde rökex
periment på 48 beaglehundar. De tvingades röka 30 cigaretter 
om dagen fastspända i apparatur som de inte kunde komma 
loss ifrån. 

”Efter tre år i en speciellt konstruerad rökmask tas beagle
hundarna ut till avrättning”, skriver KarlGunnar Bäck, 
Aftonbladets Londonkorrespondent (AB 5/2-75). Undercover

137.  Intervju med Brian Davies i Djurfront 1/77
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agenten kunde också avslöja att hundar som vägrade röka 
pryglades med plastkäppar. Efter sin nionde levnadsmånad 
kommer hundarna som binds fast i laboratoriet aldrig mera 
ut i friska luften.

Hundarna användes i testförsök för en ny tobak som skulle 
börja säljas 1976. ICI citerades: ”Vi tror experimentet tjänar 
syftet att minska mänskligt lidande. Det kommer att ge oss 
värdefull information om den syntetiska tobak vi är i färd 
med att lansera.”

Nordiska samfundet skickade genast en protestskrivelse 
till brittiska ambassaden i Stockholm. 138 Ungdomsgruppen 
tog fram en protestlista mot hundexperimenten. Nära 30 000 
namnunderskrifter samlades in på kort tid. Listorna översän
des till IAAPEA som lämnade dem vidare till brittiska myndig
heter. Två av de 48 hundarna smugglades ut från laboratoriet 
och hölls gömda av en djurrättsaktivist, rapporterar Djurens 
Rätt. Den brittiska regeringen tillsatte en kommitté för att 
utreda experimenten. De kvarvarande hundarna på ICI får 
inte avlivas förrän rapporten är klar. ”Victims of Science” 

138.  Djurens Rätt 2/75

Avslöjandet att hundar tvingades röka i flera år för att ett företag skulle utveckla en 
ny produkt ökade motståndet mot djurförsöken.
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av Richard Ryder kom ut veckan därpå och rönte stor upp
märksamhet i media.

”Hur länge ska detta få pågå?”
Animal Liberation Front (ALF) bildades i Storbritannien 1973. 
Grundaren Ronnie Lee, som var vegan, och Cliff Goodman 
dömdes 1975 till tre år fängelse för sabotage och skadegörelse 
mot djurförsökslaboratorier, bilar som djuren transporterades 
i och andra liknande åtgärder. 

”Jag ångrar inte vad jag gjort, och varför skulle jag göra 
det”, sade Ronnie Lee till domaren. Lee vägrade att bära 
fängelsekläder som kommer från djur, t ex ull och läder. 
Rättegången ägde rum i mars 1975 när ICIexperimenten 
var som mest aktuella och Richard Ryders bok kommit ut 
(se ovan).

Djurfront publicerade Ronnie Lees recension av ”Victims 
of Science” (DR 3/75) 139 med den uppfodrande rubriken “Hur 
länge ska detta få pågå?” I samma nummer fanns ett utdrag ur 
boken, kapitlet ”Släktmord”, som handlar om försöksapor. 140 
I efterordet beskrev Roger Fjellström apanvändningen i 
Sverige:

Runt 2 000 apor per år används i försök. 90 procent står 
Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL) för. Aporna im
porterades huvudsakligen från Indonesien. Av de apor som 
anländer till Sverige dör ca 20 procent av sjukdom eller skada. 
Aporna slaktas och njurarna används för poliovaccinframst
ällning. 10 procent av de slaktade djuren är oanvändbara på 
grund av sjukdom. 

”Det är upprörande och helt oförsvarligt att Sverige inte för 
länge sen har följt andra länder och gått över till cellkulturer 
istället för apor i vaccinproduktionen”, kommenterar Roger 
Fjellström. 

Övriga tio procent används i professor Gemzells ppiller
forskning och Ernst Bárànys forskning om ögonsjukdomar.

”Sover Medicinska forskningsrådets etiska nämnd? Eller 
är det så att dess ordförande, prof. Báràny, har intresse av en 
jämn tillgång på apor så att han på ett billigt sätt kan hålla 
igång sin egen forskning?” 

139.  Översättn. Birgitta Carlsson
140.  Översättn. Roger Fjellström
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Protesterna mot djurförsök  
i undervisning växer
1975 lade Martin Henmark en riksdagsmotion om att djur
försök i skolorna inte ska få förekomma (1975:46). Om 
användning av försöksdjur fortfarande ska tillåtas i grund och 
gymnasieskolan, begär motionären att plågsamma djurförsök 
helt förbjuds.

Djurförsöken i högskoleundervisningen är också utsatt för 
kritik. En läkarstuderande på Karolinska Institutet (KI) som 
intervjuas i Djurfront (1/75) säger att ”vi skulle lära oss se på 
djuren som något man inte behöver ta hänsyn till.”

En av Djurfronts medarbetare, Jan Carsbring, studerar 
till läkare på KI. En namninsamling mot tvånget att delta i 
djurförsök i utbildningen startas på initiativ av en annan lä
karstuderande, Mania Bergström, som var inne på sin tredje 
termin. På några veckor har 300 personer skrivit under (DF 
2/76). Det är första gången en sådan insamling skett i medi
cinarutbildningen. En offentlig debatt anordnas i Medicinska 
föreningens kårhus.

Fysiologen NilsOlov Sjöstrand, farmakologen Bertil Fred
holm och kemisten JanÅke Gustavsson, som alla utnyttjade 
djur i sin undervisning, deltog. De sade att det gick åt få djur i 
undervisningen jämfört med forskning och att de behandlades 
humant. P C Jersild mindes annorlunda från sin tid som lä
karstuderande. Han upptäckte många gånger det meningslösa 
lidandet som djuren utsattes för. 

Djurfronts utsända gjorde en uppskattning av hur många 
djur som faktiskt användes på kurserna utifrån de siffror som 
nämndes i debatten: I fysiologiundervisningen användes 30 
grodor och 40 kaniner per kurs. Farmakologin gjorde försök 
på 40 hundar, 40 katter, och 20 kaniner per år, samt flera 
hundra råttor och något färre möss. Kemiundervisningen 
nyttjade 5 kaniner per år och drygt 80 råttor. 

”Debatten om djurförsök måste tas på allvar”, sade P C 
Jersild, och varnade för den explosionsartade ökningen av 
antalet försök som kommer att följa på skärpt miljölag och 
läkemedelskontroll under de närmaste åren. Roger Fjellström 
påpekade att det inte verkar finnas varken psykologiska eller 
moraliska spärrar, ej heller rättsliga, då lagen är för vagt 
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formulerad. Kontroll och redovisning av verksamheten är 
nästan obefintlig konstaterade han också.

JanÅke Gustavsson trodde att de planerade etiska kom
mittéerna skulle innebära ”ytterligare” restriktioner utöver 
hårdnande ekonomiskt klimat (dyrare att göra djurförsök). 
Roger Fjellström höll inte med: Kommittéernas arbete kommer 
att bestämmas av vilka personer som sitter där, om de är 
motståndare till djurförsök eller ej. ”Detta är oacceptabelt.” 
Den fundamentala frågan som måste klargöras är efter vilka 
principer de ska fatta sina beslut, sade han. 141 

”Djur, människor, moral” ges ut på svenska
Tack vare Roger Fjellströms förlagskontakter översattes 
”Animals, Men & Morals” från 1971 till svenska och gavs 
ut 1976 med hjälp av pengar från Nordiska samfundet. 142 
Omslagsbilden hade Hampus Hamberg ursprungligen gjort 
för Djurfront som illustration till Hans Mathleins artikel 
om moralfilosofisk relevans (2/74). Djurfront hade också 
gjort affisch av illustrationen (och affischer med flera andra 
motiv). Morgan Holm, också djurfrontare, översatte del av 
texten och fackgranskade översättningen. Ett långt förord är 
författat av Peter Singer.

En bok som kritiserade teserna i ”Djur, människor, moral” 
kom också ut detta år. Frågan hade börjat hetta till i allt 
vidare kretsar. Biskopsmötet hade diskuterat djuretiska frå
gor, bland annat på uppmaning av Kerstin Anér, och gett 
ett utredningsuppdrag. Teologidocenten Jarl Hemberg fick 
uppdraget. Resultatet blev boken ”Djuretik”. 143 ”En extrem 
djuretisk uppfattning” är rubriken på kapitlet där den engelska 
utgåvan av ”Djur, människor, moral” dissekeras. Det finns 
”två pregnanta företrädare” i Sverige för den moralsyn som 
förmedlas i boken, Roger Fjellström och Hans Mathlein, 
skriver Hemberg, som även nämner Richard Ryders begrepp 
artism. Han kallar även förespråkarna för animalister. Ingrid 
af Trolles nyutkomna bok ”Ny djurskyddslag?” tas upp i 
en diskussion om lagstiftningen. Hemberg deklarerar sin 

141.  Djurfront 3/76. Morgan Holm och Kristina Odén skrev för Djurfront.
142.  Djur, människor, moral. En analys av djurförtrycket (1976) Red.: 

Godlovitch, S, Godlovitch, R, Harris, J. Lund: Aldus
143.  Hemberg, Jarl (1976) Djuretik. En utredning på uppdrag av 

Biskopsmötet. Lund: Verbum Dialog. 
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djuretiska ståndpunkt sålunda: 
”Djur och natur har egenvärde och får inte utsättas för 

människans vårdslösa manipulerande. Denna djuretiska stånd
punkt innebär att människovärdesfrågorna är överordnade 
frågorna om djurens och naturens värde.” 

Några mer konkreta förslag om vad kyrkan kan göra 
ges inte utom när det gäller försöksdjursetiska kommittéer. 
”Sådana initiativ förekommer redan, men krafterna kan för
stärkas”, skriver Hemberg. Intressant är att han ser dem som 
organ för förbud mot djurförsök:

”Efterhand som kommittéerna etableras bör dessa kunna 
ta initiativ till att vissa uppräknade och specificerade typer av 
djurförsök blir förbjudna genom lagstiftning.” 144

Ytterligare böcker på temat djuretik/djurens rättigheter 
kom detta år. ”Animal Rights” 145 av teologen Andrew Linzey, 
som skulle fortsätta att skriva ett dussintal böcker om vikten 
av att kristendomen tar djurens situation på allvar. 146 

Antologin ”Animal Rights and Human Obligations” 147 
kom också samma år. Peter Singer hade tillbringat sex veckor 
i Oxford tillsammans med Tom Regan för att sammanställa 
boken, som också innehöll bidrag av Andrew Linzey och 
Mary Midgley med flera. Tom Regan skrev ett kapitel med 
titeln ”The Case for Animal Rights”, som var embryot till 
den bok som gavs ut 1983 med en annan djuretisk teori än 
den utilitaristiska som Peter Singer representerar. 148

Peter Singer översätts också
”Jämlikhet mellan alla djur” är rubriken i Djurfront (2/76) på 
en översättning av ett utdrag ur en artikel av Peter Singer. 149 I 
Djurfront 4/76 inleder tidningen en serie i tre delar där ett kapitel 

144.  Ulf Löfgren granskar boken i Djurens Rätt 3/77, ”Kyrkans ’omvändelse’ ”.
145.  Linzey, Andrew (1976) Animal Rights. London: SCM Press Ltd.
146.  Andrew Linzey fick 1993 ekonomiskt stöd av IFAW för en befattning vid 

Mansfield College.
147.  Animal Rights and Human Obligations (1976), Red:. Regan, Tom, 

Singer, Peter. New Jersey: PrenticeHall
148.  Regan, Tom (1983) The Case for Animal Rights. Berkeley and Los 

Angeles: UCLA Press.
149.  Artikeln ”All animals are equal” har publicerats i Philosophical 

Exchange, 1, 5, sommaren 1974. Översättning till svenska av Morgan Holm.
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ur “Animal Liberation”, som kom ut 1975, översatts. 150

Djurfront anmäler Richard Adams ”Den långa flykten”, 
som handlar om kaniner på flykt (DF 2/76). Adams ska åter
komma med en bok om försökshundarna Rowf och Snitter, 
”Pesthundarna” 151 De båda lyckas ringa från ett försöksdju
rslaboratorium, som kallas ARSE. 152 152) I boken beskrivs 
experiment som förekommer i verkligheten, skriver Morgan 
Holm i sin anmälan (DF 2/78).

Djurfront gläder sig särskilt åt att den norske filosofen Arne 
Naess i den nya upplagan av boken ”Økologi, samfunn och 
livsstil”, som ges ut i Norge i maj, beskriver Djurfront som 
den enda tidning i sitt slag i världen.

Nya ordföranden
1976 avgick Johan Börtz som ordförande och Ellen Börtz 
lämnade också styrelsen. Roger Fjellström var tilltänkt som 
ny ordförande, men tackade nej. I stället blev det Lillemor 
Holmberg, TTjournalist och redaktör för tidningen Djurens 
Rätt som tog över ordförandeposten. Ingrid af Trolle kandi
derade också, men var för kontroversiell, eftersom hon ville 
ändra ändamålsparagrafen som stadgar att föreningens uppgift 
är att verka mot de plågsamma djurförsöken. Exakt vad hon 
föreslog är höljt i dunkel, men det blev en strid.

”När vi nu vid årsmötet, efter 25 års verksamhet, lämnar 
styrelsen är det med djup oro för Samfundets framtid i vårt 
land. Aldrig hade vi trott, att vi vid slutet av denna period 
skulle få uppleva något sådant”, skrev Johan och Ellen i 
Djurens Rätt (1/76). 

Vid årets slut 1975 räknade Nordiska samfundet in 12 500 
medlemmar.

Ingrid av Trolle blev dock vice ordförande. Hon hade 
genomfört flera djurskyddssymposier och vid ett av dessa hade 
beslut tagits om en djurombudsman. Nordiska samfundets 
styrelse beslöt nu att utse henne till djurombudsman och att 
ställa lokalen på Humlegårdsgatan till hennes förfogande. 
Föreningen flyttade samma år till en mer central lokal på 

150.  Kapitlet “Man’s Dominion” ur Peter Singers “Animal Liberation” har 
översatts till svenska av Birgitta Carlsson. ”Människans herravälde. Artismens 
historia i korthet” blir titeln i Djurfront.

151.  Adams, Richard (1977) Pesthundarna. Allen Lane.
152.  Ashål
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Drottninggatan 102 i Stockholm. Styrelsen var dock inte enig 
om inriktningen, det Nordiska samfundet tidigare diskuterat 
var en försöksdjurens ombudsman. Året blev turbulent och 
vid nästa årsmöte avgick Lillemor Holmberg. Styrelsen fick 
inte ansvarsfrihet för det gångna året. Årsmötet varade i två 
dagar. På natten mellan lördagen och söndagen bildade en 
grupp sympatisörer till Ingrid af Trolle Djurombudsmannens 
stödorganisation (DOSO). Birgitta Carlsson valdes till ny 
ordförande. Johan och Ellen kunde pusta ut, eftersom rikt
ningen nu var lagd: allt fokus på djurförsöken samtidigt som 
Djurfront drev de andra frågorna.

I sin programförklaring lägger Birgitta Carlsson fokus på 
kampen mot de plågsamma djurförsöken, där ett stegförsteg
förfarande är realistiskt för att alls kunna uppnå ett absolut 
förbud mot plågsamma djurförsök i lag. Organiseringen måste 
förbättras, nytt informationsmaterial som beskriver verk
ligheten för försöksdjuren i Sverige tas fram och aktiva insatser 
göras för att avslöja vad som händer bakom djurförsöks
institutionernas stängda dörrar. Uthållighet är en nödvändig 
egenskap för att nå resultat. Ett bibliotek ska inrättas på 
kansliet och användas som faktabank. ”Vi måste kämpa för 
ett bättre samhälle för både människor och djur”, avslutar 
hon programförklaringen. 153

Ny redaktör för Djurens Rätt blev Ulf Löfgren. Han dekla
rerar att tidningen i första hand ska tjäna försöksdjuren. 
Boken ”Djur och djurskydd” 154 av Harry Bergquist, tidigare 
ordförande i Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund, får 
sig en rejäl avhyvling i Ulf Löfgrens recension. 155 Den måste 
betecknas som helt skandalös, bemängd med exempel på en 
förlegad syn på djur, full av artism. Författaren har dessutom 
plockat fram en hel arsenal av argument för djurförsök.

Partiernas program skärskådas  
inför valrörelsen 1976

Inför valet till riksdagen på hösten 1976 skickade Djurfront 
ett frågeformulär till de politiska partierna om sin inställning 
i olika djurfrågor och vad som stod i partiprogrammet. 

153.  Djurens Rätt 2/77  
154.  Bergquist, Harry (1976) Djur och djurskydd. LTs förlag.
155.  Djurens Rätt 2/77 
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Svaren publicerades i Djurfronts nummer som kom ut före 
valet. 156 ”Vad gör de politiska partierna för försöksdjuren” 
var rubriken på omslaget.

Socialdemokraterna besvarar inte frågorna utan skriver: 
”Det finns så många, små och stora, frågor som aldrig får plats 
i ett partiprogram och aldrig diskuteras på en partikongress. 
Frågan om djurskydd och djurförsök hör till dessa.” Folkpar
tiet har följande passus i sitt partiprogram: ”Förekomst av 
djurplågeri i animaliefabriker skall undanröjas genom skärpta 
bestämmelser.” Kristen Demokratisk Samling (KDS) säger sig 
ha följande skrivning: ”Djurskyddslagstiftningen måste bli 
föremål för en översyn i syfte att motverka djurplågeri av alla 
slag.” Centern hänvisar till de motioner om djurförsök som 
lagts och behandlades redan på 1974 års partistämma och 
på nytt i år. Det föreligger för närvarande inte något behov 
av revidering av partiets program för att inkludera djurens 
rätt. När det blir aktuellt med revidering, kommer frågan att 
prövas. Moderaterna svarar allmänt och hänvisar till Mårten 
Werners insatser, inget i partiprogrammet.

Även BodenKalixLuleåkretsen skrev till partiledarna och 
riksdagskandidaterna inför höstens val och även till lokala 
politiker. Per Ahlmark (fp) var den ende partiledare som 
svarade. Han lovade uppföljning av folkpartisternas riks
dagsmotioner.

Utställning i Göteborg gästas  
av Richard Ryder

Hella Schneider och Sheila Ljunggren ledde en arbetsgrupp 
i den aktiva Göteborgskretsen, som hösten 1976 anordnade 
en utställning på Stadsbiblioteket i Göteborg. Det var ett 
samarbete kretsarna emellan: Linköpings och Lundakret
sarna och filmaren Bengt Hansell hade bidragit med material. 
Kretsordföranden Gunnar Bornevik och bibliotekarien Kerstin 
Petersson (senare Guldråttevinnare) deltog också i arbetet.

Temat var Plågsamma djurförsök – Nej! Alternativa meto-
der – Ja!. IAAPEA hade börjat göra filmer om djurförsök och 
alternativa metoder för spridning i många länder (filmerna 
översattes till hemspråket i länder där antivivisektionsrörelsen 

156)  Djurfront 3/76
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var svag eller ickeexisterande). Den nya filmen ”The Curiosity 
that kills the Cat” visades på utställningen. 157 Höjdpunkten 
var ett föredrag av Richard Ryder, rykande aktuell med sin 
bok ”Victims of Science” och dessutom aktivt engagerad för 
att föra in djuren i politiken i England (han organiserade 
kampanjen ”Put Animals into Politics” 1978). Ryder kunde 
berätta att Hamiltonuniversitetet i Kanada helt uteslutit 
djurförsök i läkarutbildningen.

Utställningen gick vidare till Kulturhuset i Stockholm i 
oktober. Kerstin Anér, som efter valet var nybliven statsse
kreterare i regeringen, höll invigningstalet. På båda platserna 
fanns namnlistor utlagda till stöd för Anders Dahlgrens mo
tion om att ett alternativinstitut borde inrättas. Stig Järrel 
deltog när Nordiska samfundet bjöd alla riksdagsledamöter 
till utställningen.

På Djurens Dag 4 oktober antogs en resolution på olika håll 
i landet till stöd för Anders Dahlgrens motion. En packe på 
4 500 namnunderskrifter från utställningarna överlämnades 
till riksdagens jordbruksutskotts kanslichef LarsErik Sojdelius 
jämte resolutionen av ordföranden Lillemor Holmberg och 
Sheila Ljunggren. 158

Nye jordbruksminstern Anders Dahlgren 
tillsätter utredningar om djurförsök

Det blev maktskifte vid höstens val och en borgerlig koalition 
bildade regering. Anders Dahlgren utsågs till jordbruksminis
ter. Det var ett önskeläge för Nordiska samfundet, omöjligt att 
förutse, att den person som samma år lagt en riksdagsmotion 
om att ett alternativinstitut borde inrättas, fick makten över 
djurskyddsfrågorna i den nya regeringen. Dessutom fanns 
flera direktkanaler till den nye ministern: via Jan Danielson, 
centerombudsmannen som skrivit motionen för Dahlgrens 
räkning, och via en god vän och granne som bodde nära 
Dahlgren i Valdemarsvik. Han hette Georg Wadell och var 
medlem i Nordiska samfundet. Han skulle bli ett ovärderligt 
bollplank mellan ministern och Nordiska samfundets nya 
ordförande, när förslagen till lagändringar för försöksdjuren 

157.  Filmen hade Nordiska samfundet till utlåning under hela 1980talet och 
en diabildsversion togs också fram.

158.  Djurens Rätt 4/76  
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började ta form.
Samma år beslöt centerpartiets riksstämma att tillsätta en 

arbetsgrupp för att utreda inom vilka forskningsområden 
djurförsök används och att föreslå åtgärder för minskad an
vändning. Det var Jan Danielsons förslag som hörsammades. 
Han hade återkommit med samma motionskrav tre år i följd. 
Beslut togs också om att komplettera partiets program om 
djurens rätt. 

I december 1976 uppdrog den nye jordbruksministern åt 
Lantbruksstyrelsen att skyndsamt utreda frågan om djur
försöksetiska nämnder respektive alternativa metoder till 
djurförsök i enlighet med riksdagens beslut. Ett förslag till 
åtgärder för ökad kontroll av försöksdjursverksamheten le
vererades inom några månader och skickades ut på remiss, 
medan utredningen om alternativa metoder tog längre tid. 
Nordiska samfundet yttrade sig om förslaget.

Anders Dahlgren tillsatte också en arbetsgrupp på departe
mentet efter att Försvarets hundskola i Sollefteå uppvaktat 
och uttryckt önskemål om att utöka verksamheten med för
söksdjursuppfödning. 159

Nordiska samfundet skulle hållas utanför  
de djurförsöksetiska nämnderna

Förslaget om att öka insynen och kontrollen av djurförsöken 
innebar att sex djurförsöksetiska nämnder skulle införas, en 
i varje högskoleregion. Den etiska bedömningen skulle ske 
på planeringsstadiet. Nämnderna skulle vara rådgivande. 
Sammansättningen en tredjedel vardera forskare, försöksdjurs
personal, lekmän. Bland lekmännen skulle minst halva antalet 
utgöras av företrädare för djurskyddet. Djurförsöken delades 
in i sex kategorier efter stigande svårighetsgrad för djuren. 
Den etiska bedömningen borde gälla de högsta kategorierna, 
som uppskattas omfatta ungefär 15 procent av försöken.

Lantbruksstyrelsen identifierar tre djurskyddsorganisatio
ner som ska få föreslå representanter, men utesluter Nordiska 
samfundet, den enda av de tre som hade djurförsöksfrågan 
som sin huvuduppgift. Djurens Vänner, som var en av de tre, 
hade kampen mot djurförsöken inskriven i stadgarna, medan 

159.  Djurens Rätt 2/77  
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Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund var positivt 
inställd till djurförsöken och Svenska Djurskyddsföreningen 
var en medlemsmässigt liten organisation.

”Den uppmärksamhet som djurförsöksfrågan väckt de 
senaste åren, måste tillskrivas den växande opinionen mot 
förtryck av djur i allmänhet och försöksdjur i synnerhet, en 
opinion som forskare och övriga ansvariga inte längre kan 
negligera.” 160

”I spetsen för denna opinion”, skriver Samfundet i remis
svaret, har under snart hundra år stått Nordiska Samfundet 
Mot Plågsamma Djurförsök. Hade inte denna opinion funnits, 
opinionen för djurens rättigheter, var hade vi då stått i dag 
beträffande djurskydd eller de nu föreslagna djurförsöksetiska 
nämnderna?”

Ändå finns inte Nordiska Samfundet med bland djurskydds
organisationer som skall föreslå djurskyddets representanter 
till nämnderna.

”Detta sätt att prioritera Sveriges djurskyddsföreningar 
är upprörande.”

160.  Djurens Rätt 2/77

Så här levde katterna på läkemedelsföretaget KabiVitrum 1977.
Foto: Kristina Odén
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Lantbruksstyrelsens agerande var säkert mycket genom
tänkt. Man ville inte släppa djurförsökskritiker över bron. 
Ännu mer övermaga framstår förslaget när medlemssiffrorna 
jämförs. Nordiska samfundet har vid denna tid ökat till cirka 
14 000 medlemmar och är den klart största organisationen i 
Sverige. Därmed är det en demokratifråga vilka som ska utse 
representanter i nämnderna. Det struntar Lantbruksstyrelsen i.

I remissvaret fastslår Nordiska samfundet sin etiska stånd
punkt: Eftersom avståndstagandet från djurförsöken sker på 
moralisk grund, kan man inte diskutera den eventuella nytta 
försöken kan få. ”Relationen nyttan av djurförsöken – djurens 
lidanden är omöjlig ur moralisk synpunkt. Den grundläggande 
egenskapen hos arterna som ligger bakom denna princip är 
förmågan att uppleva lidande och smärta.”

Nordiska samfundet föreslår att nämnderna ska bestå 
av två kategorier, forskare och försöksdjurspersonal i den 
ena, lekmän i den andra. Det är inte demokrati att begränsa 
lekmännens inflytande så som föreslagits. Lekmannainflytan
det bör öka, eftersom det är en etisk nämnd. Vetenskaplig 
expertis bör främst anlitas för att förklara innebörden av 
experimenten och vad de innebär för djuren, inte sitta med i 
nämnderna. Bland forskarna bör ingå minst en som forskar på 
alternativa metoder. Det bör finnas en etisk nämnd vid varje 
institution istället för en per region. En remissinstans bestående 
av moralfilosofer är högst motiverat för att granska etiska 
problem av komplicerad natur och där oenighet uppstått. 
Alla föreslagna djurförsök bör granskas av nämnden.

Även om nämnden är rådgivande, bör dess mening efter
följas, om nämnden beslutar att ett försök är ”ej godtag
bart”. 161 

Djurfront frågar i sin ledare om djurförsöken minskar med 
inrättandet av etiska nämnder? 162

För en avvägning mellan lidande för djuret och nytta för 
människan, som föreslås vara den etiska princip som ska följas 
av nämnderna, saknar vi både instrument och måttsystem, 
skriver Djurfront. Ingen önskar utföra en sådan sammanvägning 
när det gäller människor. Följaktligen finns det klart preciserade 
regler att följa vid experiment på människor. Det centrala är 
att människan har ett egenvärde, som inte får kränkas.

161.  Djurens Rätt 2/77
162.  Djurfront 4/76
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”Ickemänskliga levande varelser saknar ett sådant egen
värde, vilket är den egentliga orsaken till att vi kan komma 
på idén att väga samman lidande och död för en varelse, 
djuret, med ett ökat välbefinnnade för en annan varelse, 
människan.” 163

Djurfront ställer frågan om nämnderna bara är ett medel 
från myndigheternas sida att oskadliggöra kritikerna och 
befästa djurförsökens legitimitet? Man kan börja fundera, 
eftersom flera vivisektörer som suttit i utredningen lämnat 
reservationer mot det liggande förslaget. Professorerna Öbrink 
och Báràny vill minska antalet lekmän och Öbrink vill ute
sluta lekmännen helt i vissa fall till förmån för laboratorie
personal. Livsmedelsverket i Uppsala tycker att nämnderna 
inte bör ha någon kontrollfunktion och att forskarandelen 
bland ledamöterna bör öka. Öbrink har redan påbörjat en 
försöksverksamhet med etiska nämnder i Uppsala och an
ser att man kan vänta ett tag med att införa ett sådant obli
gatorium.

Största politiska kampanjen  
i föreningens historia

1977 inleder Nordiska Samfunder sin största politiska kampanj 
dittills. Kravet är att ett institut för alternativa metoder till 
djurförsök inrättas istället för att försöksdjursuppfödningen 
förstatligas. Detta blir temat på Djurens Dag 4 oktober. Namn
listor togs fram med dessa krav och spreds via kretsarna och 
aktiva medlemmar över hela landet. Kampanjmaterialet bestod 
av ett kampanjflygblad, ”Viktigt om djurförsök”, två flygblad 
om alternativa metoder, som FRAME 164 gett ut och översatts 
till svenska. En affisch, ”Kan du lita på din medicin?”, två olika 
bildekaler med texten ”Plågsamma djurförsök – Nej! Alterna-
tiva metoder – Ja!” respektive ”Statlig försöksdjursuppfödning 
– Nej” Resurserna till alternativ forskning – Ja!” och klister
märken i två storlekar fanns bland det nya materialet. Ett häfte 
om alternativa metoder som Göteborgskretsen framställt fanns 
också med på beställningslistan i Djurens Rätt (3/77). 

Kretsarna och alla medlemmar uppmanades till febril akti

163.  Djurfront 4/76
164.  FRAME = Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments
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vitet för att kampanjen skulle nå ut till allmänheten över hela 
landet.

Under fjorton dagar i septemberoktober genomförde Nor
diska samfundet sin första buss och tunnelbanekampanj 
i 19 städer. Annonsering skedde på temat i samband med 
Djurens Dag i större dagstidningar och en del tidskrifter 
och lokalpress. Ett upprop skickades till samtliga riksdags
ledamöter för underskrift med krav på att regeringen skulle 
säga nej till försöksdjursutredningens förslag om ett statligt 
försöksdjursinstitut. Kampanjen skulle avslutas med upp
vaktning av jordbruksministern med presentation av Nordiska 
samfundets krav.

Djurens Dag firades detta år i regn och rusk, men med 
demonstrationståg i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, 
Hudiksvall, Helsingborg, Motala, Linköping och Finspång och 
aktiviteter på flera andra platser. På Sergels torg i Stockholm 
talade riksdagsmannen Anders Gernandt (c), som börjat läg
ga djurskyddsmotioner i riksdagen. Ordföranden Birgitta 
Carlsson som också höll tal på Sergels torg sade:

”Man kan utan tvekan säga att djur i vårt samhälle är 
utsatta för förtryck av ett slag, som bara kan jämföras med 
massakrer på människor i olika sammanhang, som t ex nazis
ternas medvetna terror och mord på miljoner människor. Det 

Demonstrationen på Djurens Dag 1977 samlade många deltagare. På bilden fr v Siw 
Claesson, i mitten Titti Erksell, Betty Boehm med katten i kärra och t h Kristina Odén.
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här är något som de flesta människor inte vill erkänna eller 
ens är medvetna om.” 165

TT rapporterade från demonstrationen i Stockholm i sina 
kvällsnyheter. Lokalradion i bland annat Kalmar och Gävle 
sände inslag. Ulf Löfgren fick in en artikel i Sydsvenska Dag
bladet och en mängd tidningar runt landet uppmärksammade 
temat för Djurens Dag. ”Våra uppmaningar till medlemmarna 
har verkligen tagit skruv, för debattartiklar och insändare har 
figurerat flitigt i tidningarna de senaste månaderna”, skriver 
Djurens Rätt. 166

Busskampanjen retade upp med dr Gustaf Myhrman i 
Örebro, som skrev insändare i Nerikes Allehanda. ”Omtanke 
om djurens bästa får inte bli ett hinder för läkarvetenskapens 
arbete för att avhjälpa mänskligt lidande.” Ellen Börtz svarade 
och det blev en debatt med flera inlägg. 167

Antalet medlemmar ökade avsevärt under året från drygt 
12 000 året innan till 18 323 medlemmar, den största ökningen 
någonsin under ett års tid.

Remissvar på utredningen om  
alternativa metoder

Nordiska samfundet hade hjälp av Andrew Rowan på FRAME 
med remissvaret på utredningen om alternativa metoder. 
Sheila Ljunggren, som var född i England, var mycket aktiv i 
hela kampanjen för att få till stånd en satsning på alternativa 
metoder.

I utredningsuppdraget som Lantbruksstyrelsen redovisar 
föreslås att den önskade utvecklingen av andra testmetoder 
än djurförsök bör främjas på så sätt att forskningsråden ges 
särskilda tilläggsanslag för ändamålet. 

Huvudförslaget i Nordiska samfundets remissvar var att 
pengar inte skulle satsas på ett institut för uppfödning av 
försöksdjur utan istället användas för att skapa ett institut 
för alternativa metoder. En arbetsgrupp bör tillsättas för 
att utarbeta ett organisationsförslag för alternativinstitutet, 
skriver Samfundet.

Ett sådant institut skulle kunna bestå av följande enheter: 

165.  Djurens Rätt 4/77 
166.  Djurens Rätt 4/77
167.  Hela debatten finns refererad i Djurens Rätt 1/78
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En dokumentationscentral för alternativa metoder, en cell
biologisk forsknings och informationsenhet, en enhet för 
användning av datamaskiner i medicinsk forskning och en 
enhet för biologisk forskning. En toxikologisk gransknings
kommitté bör också finnas. 

Men en ny utredning skulle behöva göras för att göra en 
detaljerad analys av framtidsmöjligheterna för alternativa 
metoder. En sådan utredning skulle behöva ta internationella 
kontakter för att kunna komma fram till en total bild av 
utvecklingen på området. Nordiska samfundet kritiserar 
utredningen för att vara undermålig. 168

Nya riksdagsmotioner
Tore Nilsson (m) är en ny motionär som föreslår att reger
ingen bör tillsätta en utredning för att begränsa plågsamma 
djurförsök (1976/77:213). Mårten Werner som motionerat 
under hela 1970talet har lämnat riksdagen.

Kerstin Anér återkommer med en motion (1976/77: 836) 
med fyra etiska krav på ett förbättrat djurskydd: Utveckling 
av alternativa testmetoder. Offentlig redovisning av djurför
sök. Inrättandet av en etisk kommittté för övervakning av 
djurförsöken på Försvarets forskningsanstalt, FOA. Etologisk 
expertis bör anlitas för kontroll av djurfabriker. 

Hon citerar även en forskare från en internationell kon
ferens om forskning utan djurförsök som ägde rum 1976 i 
England. Bernard Dixon sade: ”Det börjar bli allt svårare för 
forskarna att förneka värdet av ett institut eller annat påtagligt 
initiativ för att utveckla alternativa metoder.” Professor Olov 
Lindahl deltog från Sverige. 169

Protestlistor i otroliga mängder
Departementssekreteraren C G Junback på jordbruksdeparte
mentet berättar att det flutit in protestlistor i ”otroliga mäng
der” i kampanjen mot statlig försöksdjursuppfödning och för 
ett alternativinstitut. Vid sammanräkningen visade det sig att 
omkring 100 000 namnunderskrifter fanns på listorna, som 
tog upp 14 pärmar på jordbruksdepartementet.

168.  Djurens Rätt 4/77 
169.  Djurens Rätt 1/77
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I december 1977 skickade Sheila Ljunggren på föreningens 
uppdrag en skrivelse till samtliga riksdagsledamöter och 
även regeringen med information om vår syn på regerings
utredningarna. De kommentarer som Andrew Rowan från 
FRAME gjort till 1972 års försöksdjursutredning, som Sheila 
översatt, medföljde. 

Ett brev skickades också till samtliga medlemsorganisa
tioner i IAAPEA med en vädjan om att stödja våra krav och 
meddela detta i brev till jordbruksminister Anders Dahlgren. 
Sex stycken har skrivit brev hittills. 170 Sheila Ljunggren stod 
i flera dagar och delade ut information om FRAME på årets 
läkarstämma i Stockholm. Hon lyckades också komma med 
på en presskonferens där hon informerade om alternativa 
metoder.

Nordiska samfundet uppvaktade jordbruksminister Anders 
Dahlgren inför den kommande propositionen i september 
1978. Flera alternativforskare deltog. En skrivelse med 
förslag till åtgärder för utveckling av alternativa metoder 
överlämnades. Krav på representation både i den föreslagna 
centrala försöksdjursnämnden och de djurförsöksetiska nämn
derna fördes fram.

Riksdagsbeslut om ny djurförsökspolitik
Riksdagen beslöt om ändringar i lagen om djurskydd (prop. 
1978/79:13) 23 november. I propositionen uttalar jordbruks
ministern att djuren som levande varelser har ett egenvärde, 
som vi måste ta tillbörlig hänsyn till. Även om djurförsök 
för närvarande inte kan undvaras, bör de tillåtas endast när 
likvärdiga alternativa metoder saknas. Detta var en markering 
i syfte att begränsa djurförsöken. Propositionens huvudsyfte 
var kontroll och begränsning av djurförsöken. 

Anders Dahlgren angav också att ett ökat utnyttjande 
av alternativa och kompletterande metoder måste inta en 
central plats i strävandena att begränsa användningen av 
försöksdjur. 

Det visade sig att Dahlgren inte lyckas få gehör för ett 
alternativinstitut hos sina för frågan ointresserade regerings
kollegor, men däremot för ett organ som ekonomiskt skulle 
stödja utvecklingen av alternativa metoder. Han föreslog 

170.  Djurens Rätt 1/78
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inrättandet av en central försöksdjursnämnd (CFN), som 
ett rådgivande organ inom försöksdjursområdet och för att 
ekonomiskt stödja utvecklingen av alternativa metoder. 

En miljon kronor utlovades för öronmärkt stöd till forsk
ning med alternativa metoder till djurförsök. Sverige var 
därmed först i världen att anslå statliga forskningsmedel till 
alternativa metoder i syfte att ersätta djurförsöken.

Propositionen innehöll också som väntat förslag om att 
inrätta sex regionala djurförsöksetiska nämnder som i stort 
överensstämde med det förslag som utredningen lagt fram. 
Nämnderna skulle vara sammansatta av forskare, försöks
djurspersonal och lekmän, med lika många ledamöter i vardera 
kategori. Lekmannarepresentanterna skulle till minst halva 
antalet utgöras av företrädare för djurskyddsorganisationer. 

En bestämmelse infördes i djurskyddslagen om destinations
uppfödning av försöksdjur. Inga andra djur än de som fötts 
upp för ändamålet fick användas. Lantbruksstyrelsen fick 
också bemyndigande att utfärda tillstånd för uppfödning. 

Undermålig försöksdjursuppfödning
Flera skandaler med uppfödning av katter och hundar 
till försöksdjur läckt ut till pressen de sista åren på 1970
talet. Dels gällde det transporter med tåg på SJ av hundar 
och katter till Karolinska Institutet i Stockholm, dels usla 
uppfödningsförhållanden. Djurtransporterna uppmärksam
mades av en anställd på resgodset på Stockholms central, 
Ann Fransson. Hon började undersöka var hundarna och 
katterna skulle ta vägen och anmälde missförhållanden till 
stadsveterinären. Resultatet blev att SJ införde föreskrifter 
om hur djurtransporter skulle gå till. Det hade saknats innan. 
Ann själv blev ledamot i Nordiska samfundets styrelse och var 
anställd under några år, stationerad på Humlan. (Nordiska 
samfundet hade två lokaler i Stockholm från 1976 och sex år 
framåt som båda var öppna för allmänheten och fungerade 
som butiker och informationscentra.) 

SJtransporterna gällde djur som såldes av personer som 
själva införskaffat djuren, ofta under falska förespeglingar från 
personer som inte kunde eller ville behålla sin hund eller katt, 
eller så var djuren stulna. Flera andra djurplågerifall handlade 
om män som födde upp hundar eller katter till försök, som 
de själva levererade till institutionerna. 
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En sådan man, Bengt Aspving i Hindås, hade katterna i 
minkburar utan värme på vintern. En grupp djuraktivister i 
Göteborg genomförde en aktion för att dokumentera miss
förhållandena. Uppfödningen fick fortsätta trots anmälningar 
till hälsovårdsnämnden. En sargad död kattunge hittades 
i en bur. Temperaturen var långt under nollan. Nordiska 
samfundet erbjöd en annan uppfödare i Åkersberga att köpa 
katterna som hölls utomhus i burar när det var 20 grader kallt, 
men han vägrade sälja. 18 av 19 hundar dog i en släpkärra i 
ett garage i södra Stockholm. De var förpackade i små lådor. 
Försökshunduppfödare Bengt Gramer i Örbyhus var på väg att 
sälja dem till en institution och hade ställt kärran i garaget.

Flera av dessa uppfödare fick inget tillstånd för fortsatt 
uppfödning efter att de nya bestämmelserna trädde i kraft  
1 juli 1979. Det blev förbjudet att sälja katter och hundar till 
djurförsök, om uppfödningstillstånd saknades.

Moderat reservation mot propositionen
Moderaterna i jordbruksutskottet reserverade sig mot förslaget 
om djurförsöksetiska nämnder: ”Enligt vår mening torde 
forskarnas ansvarskänsla vara en fullt tillräcklig garanti för 
att försöksdjur inte i onödan används, och att när försöksdjur 
likväl kommer till användning de inte i onödan tillfogas lidan
de.” Djurens Rätt skrev i en syrlig kommentar om blåögd 
optimism och ett synsätt som var en rest från den tid då 
vetenskapsmännen var ”oantastbara”. 171

Försöksdjurspropositionen lades fram i sista ögonblicket, 
bara timmarna innan regeringen Fälldin avgick 5 oktober! 
Anders Dahlgren blev inte ansvarig för genomförandet av 
riksdagsbeslutet, vilket var olyckligt. En folkpartistisk mino
ritetsregering med Eric Enlund som jordbruksminister regerade 
ett år, innan en ny trepartiregering bildades.

Nordiska samfundet konstaterade att kampanjen mot ett 
statligt försöksdjursinstitut lyckats. Anders Dahlgren säger i 
propositionen att han inte kan ställa sig bakom att det statliga 
engagemanget inom försöksdjursproduktionen utvidgas. In
förande av djurförsöksetiska nämnder motiveras med de allt 
starkare kraven som man har anledning att ställa på en ökad 
information om och insyn i verksamheten. Nämnderna ska ha 

171.  Djurens Rätt 6/78
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en rådgivande funktion, men det förutsätts att försöksledarna 
kommer att följa nämndens utlåtande att ett försök är ”ej 
godtagbart”. Hälsovårdsnämnden ska fortlöpande hållas 
informerad och kan vidta åtgärder till förhindrande av att för
söksdjuren utsätts för onödigt lidande. Detta var förslagen.

Samfundet såg den centrala försöksdjursnämnden som 
den viktigaste åtgärden av det som föreslogs i propositionen. 
Men avgörande för nämndens arbete är vilka grupper som 
får representation i nämnden. Att Samfundet som understött 
flera projekt med alternativa metoder via sin Stiftelse ska få 
plats i nämnden anser vi som självklart, var Birgitta Carlssons 
kommentar i Djurens Rätt. 

I en intervju i Djurens Rätt får den avgångne jordbruks
ministern frågan om vilka grupper han anser att propositionens 
förslag gynnar. ”I första hand djuren”, svarar han. 

”Jag kommer att arbeta för att så få djur som möjligt ska 
användas och för att tillräckligt med pengar kommer att finnas 
för forskning om metoder som på sikt förhoppningsvis ska 
kunna ersätta djurförsöken.”

Dahlgren sade också att de angelägnaste uppgifterna för 
den centrala försöksdjursnämnden är att nedbringa antalet 
försöksdjur och att satsa på forskning kring andra metoder 
för att få fram alternativ till djurförsöken. 172

Djurförsöken i medierna
Flera TVprogram tog upp djurförsökstemat i slutet på 1970
talet. En amerikansk film om en djurförsökare som bytte 
huvuden på apor visades med en efterföljande debatt mel
lan Kerstin Anér och Ernst Báràny, där även Báràny som 
djurförsöksförespråkare ifrågasatte avsikten med just dessa 
försök. (Bild från försöken prydde framsidan till Djurfronts 
första nummer 1974.) Kvällsöppet debatterade frågan i ett 
uppföljande program. Birgitta Carlsson deltog och attackerade 
Báràny för djurförsöken i Sverige.

Eva Moberg hade vid denna tid egen kolumn i Dagens 
Nyheter på ledarsidan. Hon skrev en första kolumn om djur
försöken, ”Skapelsens krona” (6/3-78), som skulle följas av 
ett antal kritiska betraktelser över djurförsöken de kommande 
åren. 1981 skrev hon flera kolumner om djurförsöken, en 

172.  Djurens Rätt 6/78 
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med den distinkta titeln ”Helvetet som samhällskrav”. Chef
redaktör Olof Lagercrantz tillägnade Eva Moberg en av hon
om översatt dikt några dagar senare, Samuel Butlers 173 dikt 
om utnyttjande av djur och vivisektion. Birgitta Carlsson och 
Birgitta Forsman fick in en ett inlägg om djurförsöken på 
Dagens Nyheters ledarsida, vilket var ett genombrott.

”Djurförsök” av Ulf Löfgren
Ulf Löfgren var redaktör för Djurens Rätt till slutet på 1978, 
då han avgick på egen begäran. Hans perspektiv i flera artiklar 
han skriver i mitten på 1970talet, både i Djurens Rätt och 
Djurfront, men även i dagstidningar, är att djurförsök är 
skenlösningar på djupare liggande problem. Djurförsöken ger 
en falsk säkerhet. Om djurförsöken tvingades upphöra, skulle 
samhället få lov att ta sig samman och angripa problemen 
från roten. 174 

Ulf Löfgren skrev en bok som blev en stark appell mot 
plågsamma djurförsök. Ingrid af Trolle inledde 1970talet 
med sin bok om djurförsök. Ulf Löfgren avslutade med sin 
”Djurförsök”. 175 Nordiska samfundet tillsköt medel för ut
givningen. Boken innehåller en kritisk syn på införandet av 
djurförsöksetiska nämnder.

173.  Samuel Butler var diktare och biskop i England på 1800talet.  
174.  Djurens Rätt 2/76
175.  Löfgren, Ulf. (1979) Djurförsök. En bok om vetenskapligt djurplågeri 

och mänsklig förnedring. Zindermans.  
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5. In med djuren i 
politiken – tema för 
1980-talet
Den nya djurförsökslagstiftningen trädde i kraft 1 juli 1979. På 
vintern höll Nordiska samfundets stiftelse en forskarkonferens 
med presentation av den alternativforskning som fått anslag. 
Departementssekreterare C G Junback, som blev CFN:s för
sta sekreterare, bad Nordiska samfundet föreslå forskare 
till nämndens styrelse. Professor PerArne Öckerman, vice 
ordförande i Stiftelsens styrelse, professor Olov Lindahl och 
docent Monica Thelestam var tre föreslagna namn som fick 
plats i styrelsen. 

Försöksdjurspropositionen hade redogjort för Lantbruks
styrelsens utredningsförslag om de djurförsöksetiska nämn
derna utan att resonera om sammansättningen. Lantbruks
styrelsen hade nämnt namn på några djurskyddsföreningar 
som skulle kunna föreslå lekmannaledamöter utan att inklu
dera Nordiska samfundet. Chefen för veterinära enheten, 
Eric Skoglund, såg nu till att genomföra detta. Men Djurens 
Vänner hade inte tillräckligt med personer som ville åta sig 
uppdraget att bedöma ansökningar om djurförsök. Sålunda 
tillfrågades Nordiska samfundet (de båda organisationerna 
hade en gemensam historia) om att besätta platserna. Birgitta 
Forsman, Nordiska samfundets vice ordförande, var en av 
dem som fick plats i Göteborgsnämnden. 

För första gången, och faktiskt första lagstiftningen av detta 
slag i världen, möttes forskare som använde djur i experiment 
och dess kritiker i ett offentligt forum, där etiken i försöken 
skulle avgöras. Till skillnad från i Storbritannien, som införde 
ett system med licensgivning redan 1876, hade Sverige en 
offentlighetslagstiftning som innebar att alla handlingar blev 
offentliga (med undantag av sådana som beviljades sekretess 
efter granskning). 

Kollisionen blev häftig och tonläget högt när djurförsökare 
mötte motståndare i nämnderna. De forskare vars ansökningar 
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skulle bedömas deltog inte vid plenarsammanträdena, men 
kollegialiteten inom forskarsamhället visade sig (inte oväntat) 
vara stark. Partssammansättningen med två tredjedelar fors
kare och försöksdjurspersonal omöjliggjorde i det närmaste 
att någon ansökan skulle avslås. 

”Sedan 1 juli 1979 har mellan sju och åtta tusen projekt 
med djurförsök påbörjats i Sverige. Minst tre miljoner djur 
har gått åt i dessa projekt. Mindre än hälften av djuren har 
fått sina öden uppmärksammade av en etisk nämnd. Bara 
ett projekt har underkänts. Det utfördes senare utomlands 
istället.” 176 Det skriver Birgitta Forsman i förordet till Brutus, 
en skriftserie som Nordiska samfundet inledde 1984 med en 
samling djuretiska texter, ”Har du fördomar om djur?”. Då 
hade nämnderna arbetat i närmare sex år.

Som Lantbruksstyrelsen föreslagit, bedömdes inte alla 
djurförsök av de djurförsöksetiska nämnderna utan bara 
de där forskarna kryssat för att djuren utsattes för mer än 
obetydligt lidande. 

Etiska nämnder gav insyn i djurförsöken
Den stora förtjänsten med de djurförsöksetiska nämnderna 
var den unika insynen i djurförsöken. Även om ansökningarna 
var kryptiskt skrivna med många medicinska termer och 
bristfälliga beskrivningar av vad ingreppen skulle innebära för 
djuren, gav de inblick i vilka djurförsök som gjordes i Sverige. 
Nordiska samfundet hade fått ett verktyg för opinionsbildning 
med forskarnas egna ansökningar som utgångspunkt.

Redan när nämnderna började sitt arbete hade Nordiska 
samfundet begärt att få kopior av alla ansökningar (och 
även anmälningar som de försök kallades som gick direkt till 
Lantbruksstyrelsen) och protokoll. 177 Nordiska samfundets 
styrelse uppdrog 1981 åt Birgitta Forsman att göra en samman
ställning av uppgifter från handlingarna för 1979 och 1980. 
Det blev den första statistiken över djurförsöken baserad 

176.  Brutus nr 2. Forskning ifrågasatt (1985) Red.: Birgitta Forsman. 
Stockholm: Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. 

177.  Djurens Rätt är fortfarande den enda arkivkälla som har alla ansökningar 
samlade. Varken Lantbruksstyrelsen eller Centrala försöksdjursnämnden, som 
blev ansvarig myndighet 1988 efter förslag i propositionen om ny djurskyddslag, 
begärde att få in ansökningarna. Eftersom ansökningarna inte granskades av den 
ansvariga myndigheten, blev möjligheten till utvärdering av nämndernas arbete 
därmed skral.
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på alla handlingar som gjorts i Sverige. 178 (Medicinska 
forskningsrådets försöksdjursnämnd hade under tidigare 
år sammanställt uppgifter om djurförsöken vilket gav vid 
handen att runt 1 miljon försöksdjur användes varje år.) 
CFN presenterade sin statistik ett halvår senare. Källorna 
skiljde sig dock åt. Nordiska samfundets statistik baserade sig 
på anmälningar och ansökningar om planerade djurförsök. 
Centrala försöksdjursnämnden begärde in uppgifter från 
institutionerna om inköpta djur. Båda tillvägagångssätten 
var behäftade med fel.

Birgitta Forsman skrev en artikel som infördes i Läkar
tidningen 179, där hon redogjorde för sina slutsatser:

Alla djurförsök oavsett åtgärdsgrupp måste behandlas av 
de djurförsöksetiska nämnderna
Det finns ingen klar skiljelinje mellan medicinska och icke
medicinska försök varför distinktionen är irrelevant
Nämnderna är överlag okritiska och oengagerade
CFN har inte övervakat nämndernas verksamhet och Lant
bruksstyrelsen har inte varit drivande för att se till att 
lagar följs
Genmälen från försöksdjursförespråkare och Lantbruks

styrelsen kom. I tre på varandra följande nummer debatterades 
slutsatserna i artikeln, där Birgitta Forsman fick sista ordet.

Nordiska samfundet organiserar 
Nordiska samfundet växte rejält de sista åren på 1970talet. 
Föreningen hade blivit mer synlig ute i samhället än tidigare, 
då det varit mest på Djurens Dag som aktiva medlemmar gick 
ut på stan. Allt fler personer engagerade sig mot plågsamma 
djurförsök och med nya lokalavdelningar (tidigare krets), som 
omfattade en eller flera till varandra angränsande kommuner, 
följde automatiskt ny aktivitet på orten. Uppmaningen var: gå 
ut där folket finns. Informera, propagera! Stå med ”bokbord” 
på stan, sälj våra rockmärken, tröjor och bildekaler, och samla 
namn på protestlistor. Den gula bildekalen med texten ”Stoppa 
plågsamma djurförsök” såldes i sådana mängder över hela 
landet att man ofta såg en bil med dekalen. Första travestin på 
texten kom runt 1980, ”Stoppa plågsamma försök på lärare”, 

178.  Djurens Rätt 2/83
179.  Uppgift saknas 

•

•

•
•
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och fler skulle följa. Antalet medlemmar var nu 23 870.
Tala i skolor, visa någon av våra filmer, se till att var och en 

som lyssnar lämnar salen med en broschyr i handen. Det var en 
del i opinionsbildningsstrategin. Johan Börtz var den flitigaste 
föredragshållaren under sin långa ordförandetid. Nu började 
Birgitta Carlsson åka ut i skolor, även lokalt aktiva. Särskilt 
effektiva skolbesök organiserades med film i aulan för alla 
elever och därefter föredrag i klass efter klass. Lokalpressen 
kontaktades vid skolbesök för att budskapet skulle nå ut även 
utanför skolan, och om det fanns en lokalavdelning eller ett 
ombud (godkänd kontaktperson), så bidrog publiciteten till 
att de blev kända. Ett minnesvärt tillfälle var en niondeklass 
i Sölvesborg, där en grupp pälsdjursfarmarsöner placerat sig 
längst bak i klassrummet. De kunde inte för sitt liv förstå var
för någon kunde välja att inte äta kött, det blev gapskratt och 
tvivel på att det kunde vara sant. Några år senare organiserade 
den nybildade lokalavdelningen ett demonstrationståg, med 
en flicka från denna skola i täten, som marscherade förbi 
pälsdjursfarm efter pälsjdursfarm på Listerlandet. Staffan 
Persson som var ny i organisationen ledde manifestationen.

Det gick bra att låna en film eller diabildband över djur
försök, göra ett skolarbete och redovisa i klassen. Många 

Nordiska samfundets styrelse 1981. Stående fr v: Helen von Sydow, Anders Gernandt, 
Birgitta Carlsson, Gunilla Tegnevik, Ros-Marie Olsson, Folke Jacobsson. Sittande fr v: 
Ann Fransson, Johan Börtz, Birgitta Forsman, Kristina Odén, Sofie Arvidson.
Foto: Göran Broberg
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elever kom i kontakt med djurförsöksfrågan den vägen. Man 
kunde också få låna bilder för att göra egna utställningar 
eller sätta upp föreningens utställning, som tillverkats i flera 
exemplar (jättetunga skärmar som skickades i stora lådor; det 
var före pappskärmarnas tid) för att kunna turnera samtidigt. 
Lokalavdelningarna hade ett ”beting” att hitta lämpliga 
lokaler för utställningarna. Dessutom delades mängder av 
broschyrer ut. Varje ny lokalavdelning uppmanades försöka 
täcka kommunens hushåll med flygblad. Det blev mycket 
spring i trappor. Linköpingsavdelningen, som i slutet på 1970
talet var den lokalavdelning som hade flest medlemmar i 
förhållande till invånarantalet, spred i snitt 50 000 flygblad 
om året.

Varje år togs ett nytt flygblad fram till Djurens Dag 4 okto
ber och Försöksdjurens Dag 24 april med ett inbetalningskort 
vidhäftat för medlemsvärvning. 1981 var medlemssiffran  
28 214, en nettoökning med över 4 000 medlemmar på ett 
år.

Försöksdjurens Dag fokuserar  
på aphanteringen

Försöksdjurens Dag hade instiftats 1979. Beslutet togs av 
IAAPEA på ett styrelsemöte i Köpenhamn 1978. En av styrelse
ledamöterna, Ethel Thurston från AFAAR 180, ansåg att en 
särskild dag som lyfte fram försöksdjurens lidanden borde 
inrättas för att regelbundet uppmärksamma djurförsöken. 
Nordiska samfundet nappade på förslaget och anordnade de 
första demonstrationerna redan 1979. Temat var aptranspor
ter till djurförsök, eftersom döda och skadade apor upptäckts 
i en transport vid mellanlandning på en flygplats i Holland. 

Det var även hög dödlighet för aporna som importerades 
till svenska djurförsök. Nordiska samfundet uppvaktade 
jordbruksminister Anders Dahlgren, som nu var tillbaka 
i den andra Fälldinregeringen, i januari 1980 och krävde 
importstopp. Dahlgren fick se bilder på aptransporter och 
protestlistor överlämnades. Regeringen gav därefter i uppdrag 
till Statskontoret att utreda förhållandena. Svaret blev att 
användningen av apor i poliovaccinframställning kommer att 

180.  American Fund for Alternatives to Animal Research 
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minskas till ett minimum, om alternativen utvecklas. 1986 
övergick SBL (Statens Bakteriologiska Laboratorium) till 
vaccintillverkning utan levande apor, men en del apor fortsatte 
att användas för test av vaccinet.

Nordiska samfundet drev apfrågan under hela 1980talet, 
även efter att antalet apor minskat. Temat för Försöksdjurens 
Dag 1988 var bättre förhållanden för de apor som används 

Nordiska samfundet försökte påverka apornas livsmiljö på SBL under hela 1980-
talet. Vid en uppvaktning av jordbruksminister Mats Hellström 1988 visades apornas 
burutrymme i naturlig storlek.
Foto: André Maslennikov
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i experiment. Kristina Mattsson, som blivit föreståndare 
för föreningens butik och informationscentrum Animalen 
i Stockholm (efter flytt 1985 av kanslidelen till Axelsberg i 
Hägersten), var också ansvarig för apkampanjen.

Vid uppvaktning 1981 togs det gamla kravet om dokumen
tationscentral upp, vilket deltagande forskare förde fram. 
En punktdemonstration hade ägt rum i Göteborg mot plan
erade stressförsök och namn på protestlistor samlades in. 
Detta togs upp vid uppvaktningen jämte kritiska synpunkter 
på hur de djurförsöksetiska nämnderna var sammansatta, 
ingen representation från Nordiska samfundet, och arbetade. 
Lantbruksstyrelsen fick i uppdrag att svara. Svaret blev att 
allt var bra.

På Försöksdjurens Dag 1980 demonstrerades mot planerad 
storimport av katter från Schweiz. Importen kom av sig efter 
att en del katter blivit sjuka. I aktiviteterna på Försöksdjurens 
Dag och på Djurens Dag deltog lokalavdelningar, ombud 
och ungdomsgrupper över hela landet med någon typ av 
aktion. 

Storsäljare av Djurfront och Djurens Rätt
Försäljning på gator och torg och inte minst genom dörr
knackning av främst Djurfront (Djurens Rätt efter att tid
ningarna slagits ihop 1988) var en metod som tillämpats sedan 
Djurfront kom ut med sitt första nummer. Åke Söderlund, 
brevbärare och svensk mästare i gång på 1950talet, började 
sälja Djurfront regelbundet. Han gick igenom medlemsregistret 
och såg att många medlemmar inte hade Djurfront. Därefter 
sökte han upp alla i Stockholms södra förorter (och ringde 
givetvis på i resten av trappuppgången samt lade flygblad i 
brevlådan till dem som inte var hemma). Han sålde totalt 
runt 20 000 exemplar.

Satsning på internutbildning
Intern utbildning och sammansvetsning skedde dels genom 
studiecirklar, dels genom kretsträffar och sommarläger. Birgitta 
Forsman utarbetade 1980 ett studiecirkelhäfte om djurförsök, 
som godkändes av flera studieförbund och användes under 
1980talet. Det reviderades senare av Katarina Mattsson, 
”Djurförsök här och nu”. Årliga träffar för kretsordförandena 
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och andra aktiva inleddes i mitten på 1970talet. Det första 
sommarlägret ägde rum 1981 på Mörtsjöåsen utanför Karls
krona och varade i nio dagar. Närmare 200 personer deltog 
hela eller del av tiden. Inbjudna som föreläsare var bland annat 
representanter för CFN, Lantbruksstyrelsen, alternativforskare 
och landshövdingen i Blekinge, Camilla Odhnoff, som gästade 
lägret. Hon var ordförande i CFN. Även nästa års läger hölls 
på samma plats, denna gång i sju dagar. Sista sommarlägret i 
centralorganisationens regi ägde rum i Motala 1985. Det var 
val på hösten, så en paneldebatt ägde rum med en representant 
för varje riksdagsparti samt miljöpartiet och kds. Vilken plats 
har djuren i politiken? var temat. Ytterligare ett läger hölls 
i Östergötland med Linköpingsavdelningen som arrangör. 
Därefter var det uppehåll till 1997.

Nordiska samfundet fyller 100 år
Födelsedagen firades på hotell Sheraton i Stockholm lördagen 
9 oktober, som var den enda lokal som var tillräckligt stor 
i centrala Stockholm. Festen samlade 292 gäster som alla 
åt en vegetarisk måltid. Hedersgäst var nyss avgångne jord
bruksministern Anders Dahlgren. CFN:s ordförande Nils
Erik Baehrendtz var också med liksom den främste riksdags
motionären i djurförsöksfrågor, Kerstin Anér. Ola Ström och 
Per Dunsö stod för en del av underhållningen.

Dagen innan arrangerade Nordiska samfundets stiftelse 
en forskarkonferens med deltagande av forskare som erhållit 
anslag. En etisk debatt hölls med en inbjuden panel. I panelen 
deltog bland annat Nordiska samfundets förre ordförande 
Johan Börtz liksom en av förespråkarna mot djurfabriker, 
professor Ingvar Ekesbo.

På lördagen visades ”The Animals Film” av amerikanen 
Victor Schonfeld på ABFhuset i Stockholm och det var öppet 
hus på Animalen. Filmen hade först visats på Göteborgs 
filmfestival. Filmen var en exposé över människans illgärningar 
mot djuren.

Grundarna hedrades på söndagen. En krans lades ned i 
Bernadotteska gravkoret i Riddarholmskyrkan till minne av 
prinsessan Eugénie och ett sällskap åkte till Strängnäs, där 
Adolf Leonard Nordwalls grav finns. En krans nedlades på 
graven och Johan Börtz höll tal.

Bertil Perrolf som ledde det populära radioprogrammet 
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”Skivor till kaffet” kom till Animalen för att spela in ett 
program i direktsändning med anledning av födelsedagen. 

Inför jubileumsåret hade mycket nytt material tagits fram, 
både försäljningsmaterial och informationsmaterial, bland 
annat ett emaljerat medlemsmärke. Viktigast var den bok om 
föreningens historia som Ellen och Johan Börtz skrivit. Boken 
presenterades på Animalen redan i september, då författarna 
var närvarande och signerade boken. 

1978 satsade Nordiska samfundet för första gången på 
buss och tunnelbanereklam mot plågsamma djurförsök. 
Jubileumsåret genomfördes en ännu större satsning på buss 
och tunnelbanereklam.

På femton platser i landet, företrädesvis där det fanns 
lokalavdelningar, fanns en skylt på alla bussar i två veckor 
eller längre under septemberoktober. ”Alternativ till forsk
ning är nödvändiga!” var texten som också avbildade ett 
jubileumsmärke. I Stockholm var reklamen även uppsatt i 
alla tunnelbanevagnar och på bussar i tre veckor. I slutet 
på oktober upprepades bussreklamen på ytterligare femton 
platser. 

En skrivelse hade tillställts ärkebiskopen med förfrågan om 
kollekt för djuren kunde samlas in i samband med Djurens 
Dag och 100årsjubiléet samt om djuren särskilt kunde belysas 
i predikan. Svaret var negativt. 

Johan och Ellen Börtz signerar sin 100-årsbok på Animalen i Stockholm.
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Medlemsantalet tar extra skutt  
efter ”Djurens Film” på TV
1983 hade antalet medlemmar ökat till 31 120. När ”Djurens 
film” (”The Animals Film”) visades på tv två kvällar i rad 
i februari 1984 var det många som blev arga – och blev 
medlemmar. Nordiska samfundet hade tagit fram ett särskilt 
flygblad som delades ut efter att filmen sänts och hade annonser 
inne i de stora dagstidningarna om att bli medlem. 5 000 
extra medlemmar beräknade vi att filmen gav. Antalet nya 
medlemmar var rekordstort det året: över 12 000. 

Medlemsutvecklingen fortsatte att öka. 1988 när vi prövade 
fundraising första gången med utskick till 200 000 personer 
fick vi över 15 000 nya medlemmar. Högsta medlemsantalet 
kunde Nordiska samfundet redovisa 1990. Medlemsantalet 
var det årsskiftet 64 817 personer.

Aktionsgrupp mot djurfabriker bildas
Kristina Odén var initiativtagare till att Aktionsgruppen mot 
djurfabriker bildades 1980. Hon hade blivit redaktör för 
Djurfront efter att den ursprungliga gruppen splittrats. Djurens 
Rätt bevakade mest djurförsöksfrågan, medan Djurfront 
inriktade sig allt mer på lantbrukets djur. Djurfront tog 1980 
initiativ till ett upprop om krav på statliga subventioner till 
vegetabilier istället för kött. 

Aktionsgruppen genomförde flera demonstrationer nära 
djuranläggningar. En demonstration tillsammans med det ny
bildade miljöpartiet skedde utanför Harpsund, statsministerns 
residens. Mjölkkorna stod uppbundna i ladugården året om. 
Efter aktionen och ytterligare protester släpptes de ut på 
bete.

Nej till förbud mot hönor i bur 
Lantbruksstyrelsen aviserade att en översyn av djurskydds
lagen skulle göras. Nordiska samfundet bjöds faktiskt in till 
ett möte med generaldirektör Ingvar Widén i Jönköping för 
att lämna synpunkter. Birgitta Carlsson och Birgitta Forsman 
deltog i mötet. Vi vill ha ett förbud mot hönor i bur, sade vi. 
Det går inte, svarade generaldirektören. 

Resten är, som man säger, historia. Sex år senare var för
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budet ett faktum när riksdagen 27 maj 1988 fattade beslut 
om en ny djurskyddslag.

Vägen dit kantades av en allt mer påträngande debatt om 
lantbruksdjurens villkor. Eva Moberg inbjöd till ett möte 
med olika personer 1984 för att diskutera om ett samarbete 
kunde utvecklas. Birgitta Carlsson deltog. Astrid Lindgren 
var inbjuden, men kunde inte komma. Men året därpå bör
jade en artikelserie i Expressen, som fick stort genomslag. 
Veterinärdocenten Kristina Forslund hade etablerat kontakt 
med Astrid och var faktagranskare av de artiklar Astrid 
skrev. Detta var bakgrunden till att Astrid Lindgren fick djur
skyddslagen som födelsedagspresent av statsminister Ingvar 
Carlsson, när hon fyllde 80 år i november 1987.

Men hönornas väg mot förbudet gick också en annan, 
rakare väg. Staffan Persson var medlem i Nordiska samfundet 
samtidigt som han var aktiv SSUare och socialdemokrat. 
Redan 1980 lämnade han in en motion till sin arbetarkommun 
i Lund med krav på åtgärder mot djurförsök. Han började 
också motionera om förbud mot att hålla hönor i bur. Moti
onerna fick gehör av arbetarkommunen, men föll i högre 
instans.

1987 var läget annorlunda. Då hade den nye jordbruks
ministern Mats Hellström, som helt saknade jordbruksbak
grund och bindningar till näringen, genomfört flera hearings 
i samband med att arbetet att revidera djurskyddslagen satte 
igång. Siw Persson (fp) med flera lade en riksdagsmotion 
1987 med krav på burhönsförbud. När debatten var som 
hetast hösten 1987 och förslaget till ny djurskyddslag så 
långt kommen att en lagrådsremiss skulle vara klar senare 
under hösten, höll socialdemokraterna kongress på Folkets 
Hus i Stockholm. Partistyrelsen yrkade avslag. Men ombudet 
från Lund gick upp i talarstolen och pratade för motionen 
och yrkade bifall. Mats Hellström var föredragande. Han 
inledde med att säga att djurens situation är en fråga som 
socialdemokraterna aldrig egentligen tagit ställning till, men 
det fanns anledning att ändra denna inställning. Och sedan 
kom det överraskande beskedet att en avveckling av burarna 
kan ske på sikt. Det blev kongressens beslut. Ordförande 
Birgitta Carlsson och vice ordföranden Staffan Persson satt på 
läktaren och lyssnade på orden som skulle leda till att hönorna 
slapp burarna (fast starka krafter åtta år senare skulle sätta 
krokben för en del av utvecklingen).
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Buräggsproducenterna togs på sängen av beslutet, som 
publicerades som TTmeddelande i tidningarna dan därpå. 
Beslutet var en klar indikation på att Mats Hellström plan
erade att förändra djurskyddslagen på något sätt som skulle 
komma hönorna till godo. Vid presskonferenser under hösten 
berättade han själv i upprörda ordalag om att en höna i bur 
inte hade större utrymme än en A4sida (som Djurfront gjort en 
illustrativ baksida om i ett nummer i slutet på 1970talet). 

Jordbruksministern inbjöds att skriva en artikel i Djurens 
Rätt inför lagändringen. 181 Han skrev:

”Hur lagen byggs upp påverkar direkt framtidens djur
hållning, framtidens struktur på jordbruket (mindre stor
skalighet och bättre kvalitet), framtidens matkvalitet och den 
grundläggande frågan om moral och etik vid behandlingen 
av djur”. 

Nordiska samfundet inbjuds delta i den 
djurförsöksetiska prövningen

Nämndernas verksamhet var föremål för mycket diskussion 
de första åren. Efter remissbehandling ändrades författningen 
som reglerade nämndernas verksamhet. En del av det som togs 
upp i Nordiska samfundets remissvar beaktades. 

När det var dags för en ny mandatperiod för nämnderna, 
tillfrågades Nordiska samfundet om förslag. Lantbruksstyrel
sen kunde inte längre förbigå den allt större föreningen, som 
hördes och syntes mest i den allmänna debatten.

Följande personer förordnades som lekmän för djurskyddet 
i de djurförsöksetiska nämnderna för perioden mellan 1982 
och 1985:

Umeå: Lena Söderlund
Uppsala: Ingegerd Erlandsson, Lena Lundh och Helen 

von Sydow
Stockholm: Birgitta Carlsson
Göteborg: Titti Erksell och Birgitta Forsman
Linköping: AnneMarie Gustafsson
Lund/Malmö: Ulrika Hansson och Staffan Persson
Det fanns också några kritiska lekmän som representerade 

politiska partier i nämnderna, så när nämnderna förstärktes 

181.  Djurens Rätt 4/87 
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med ett antal djurförsökskritiska ledamöter som hade för 
avsikt att bjuda motstånd mot djurförsöken i nämnderna, 
blev tonläget mycket högre.

I mars 1983 kallades Birgitta Carlsson och Birgitta Forsman 
till Lantbruksstyrelsen för att diskutera de djurförsöksetiska 
nämndernas funktionssätt. Veterinärrådet Eric Skoglund och 
förre länsveterinären KarlErik Dolk meddelade att klagomål 
inkommit om att konfrontationspolitik rådde i nämnderna 
sedan början av den nya mandatperioden. Ett förtydligande 
skedde i brev till Nordiska samfundet med information om att 
de etiska nämndernas funktion var att bistå djurförsökarna 
med råd.

Den första akademiska uppsatsen om djurförsöksetiska 
nämnder, en trebetygsuppsats i vetenskapsteori vid Göteborgs 
universitet om hur etisk förhandsprövning påverkar den medi
cinska forskningen, kom under året. Birgitta Forsman skrev 
uppsatsen. 

Kampanjen från Lantbruksstyrelsen och klagande djur
försökare i de djurförsöksetiska nämnderna mot Nordiska 
samfundet trappades upp året därpå. Representanter för Sam
fundet förvägrades att delta i en så kallad ordförandekonferens 
(= nämndernas ord förande). Det framkom att Lantbruksstyrel
sen påstått för riksdagens jordbruksutskott att en utvärdering 
av nämndernas verksamhet gjorts. Med detta till intäkt hade 
jordbruksutskottet besvarat flera riksdagsmotioner om förän
dringar av de djurförsöksetiska nämndernas arbetssätt. När 
Nordiska samfundet uppvaktade jordbruksminister Svante 
Lundkvist (s) 1984 sade han att en utvärdering visat att allt 
var frid och fröjd och det hänvisades till ”utvärderingen” i 
olika sammanhang, när föreningen förde fram kritik. 

Nordiska samfundet skrev därför till Lantbruksstyrelsen 
och begärde att få ta del av utvärderingen. Det kom aldrig 
någon utvärdering, för den existerade inte. Detta tvingades 
de så småningom medge. Nordiska samfundet skrev på nytt 
och begärde att en utvärdering skulle utföras. Det ville inte 
Lantbruksstyrelsen. Samfundet överklagade beslutet till rege
ringen, men fick till svar att överklagandet inte kunde behand
las formellt. Det var inget ”beslut” som Lantbruksstyrelsen 
tagit. Samfundet lät sig inte nöja med detta utan skrev på nytt 
till jordbruksministern och förklarade hur det förhöll sig. I 
början på 1985 svarade jordbruksministern att en utvärdering 
skulle ske. Och Lantbruksstyrelsen skulle inte få uppdraget.
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I själva verket tillsattes en enmansutredning. Både Birgitta 
Forsman och Ulla Bornevik deltog i utredningsarbetet. Ulla 
Bornevik hade representerat Göteborgs djurskyddsförening 
ända sedan en djurförsöksetisk nämnd startade på prov före 
riksdagsbeslutet 1979. Ulla var medlem i Nordiska samfundet 
och hade även varit ordförande i Göteborgsavdelningen en 
kort tid på 1970talet. Hon hade lyckats få medel avsatta för 
att förbättra miljön för försöksdjuren på Göteborgs universi
tet, bland annat uterastgårdar för hundar och katter.

”Vi fick rätt på alla punkter”, skrev Staffan Persson i 
Djurens Rätts ledare, när den nya djurskyddslagen röstats 
igenom i riksdagen 1988. 182

De viktigaste punkterna var följande:
Alla djurförsök ska prövas av den djurförsöksetiska nämn
den
Var tredje år måste varje djurförsök omprövas. 3årsgiltig
heten som stadgades från början hade tagits bort.
Alternativforskare ska vara med i nämnderna
Djurens behandling före och efter själva experimentet ska 
ingå i den djurförsöksetiska bedömningen
Sammansättningen ändras till hälften lekmän, hälften fors
kare/försöksdjurspersonal

182.  Djurens Rätt 2/88

•

•

•
•

•

Kaninen kan knappt vända sig i den kala stålburen på Sahlgrenska djursjukhuset 
1988. Foto: Bertil Alfljung
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Ordförande och vice ordförande bör vara domare (dittills 
hade det varit en person ur forskarkategorin)
”Djurförsökarna har pengarna och makten. Men vi har 

uthållighet och goda argument. Att vi har fått rätt på nästan 
varenda punkt visar att det inte är vi som är extrema. Det är 
djurförsökarna, som har suttit och godkänt precis vad som 
helst i de etiska nämnderna, som är extrema. Det hedrar Mats 
Hellström och regeringen att de har upptäckt det och tänker 
göra något åt det!”.

Riksdagsmotioner under 1980-talet 
Nordiska samfundets strategi efter att den nya djurförsöks
politiken trätt i kraft 1978 var dels att noga följa utvecklingen 
i de nya organ som inrättats, dels att försöka förankra djur
försöksfrågorna i riksdagen och de politiska partierna.

Det skedde genom kontakt med intresserade riksdags
ledamöter. Resultatet blev att en stor mängd riksdagsmotioner 
lämnades in under hela 1980talet med krav på åtgärder 
för att begränsa djurförsöken och satsa mera på alternativa 
metoder till djurförsök.

Sex motioner om djurförsök och säljakt lades 1980. Anders 
Gernandt (c) som var den förste riksdagsledamoten i Nordiska 
samfundets styrelse (fler skulle följa) lade fyra av dessa.

Flitigast var annars Kerstin Anér när hon återvände till 
riksdagen efter de borgerliga regeringsåren och Pär Granstedt 
(c). Allt fler riksdagsledamöter lade motioner och deltog i 
riksdagsdebatten.

In med djuren i politiken!
Den största valkampanjen för djuren genomförde Nordiska 
samfundet inför valet 1985. Alla riksdagskandidater hade fått 
ett frågeformulär hur de ställde sig till sex frågor om djurförsök. 
De allra flesta svarade att det borde satsas mer på alternativa 
metoder. Ett flygblad för varje län togs fram där enkätsvaren 
redovisades (och man kunde dra slutsatsen om vilka som 
inte varit intresserade nog att svara på enkäten). Enkätsvaren 
trycktes som en bilaga i Djurens Rätt och flygbladen delades 
ut på valdagen utanför vallokalerna runtom i landet.

Ett flygblad med rubrik ”In med djuren i politiken!” spreds 
före valet.

•
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Djurförsök i undervisningen

Kerstin Anér motionerade om rätten att i högskoleutbild
ningen slippa utföra plågsamma djurförsök (1982/83:173). 
Av utbildningsutskottets betänkande framgår att dispens kan 
beviljas av linjenämnd och om detta nekas överklagas hos 
Universitets och högskoleämbetet, UHÄ. 

Nordiska samfundet skickade ett frågeformulär till alla 
utbildningslinjer i högskolan där djurförsök ingår med frågor 

FOA, Försvarets forskningsanstalt, i Ursvik experimenterar på djur. Kerstin Anér 
kritiserade särskilt sekretessen runt militära djurförsök. Denna hund hade usel 
livsmiljö på FOA 1981.
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om hur eleverna informeras om dispensmöjligheten och om 
alternativ till djurlaborationerna tagits fram.

På flera kurser inom biologi, medicin och veterinär
utbildningarna ökade motståndet mot att utsätta djur för 
experiment i utbildningssyfte och att djur skulle avlivas för 
detta ändamål. Allt fler studenter vägrade göra djurförsök, 
protestlistor cirkulerade på flera utbildningar. I vissa fall 
stötte studenterna på stort motstånd, i andra fall gav sig 
kursledningen och erbjöd alternativa laborationer.

Nordiska samfundet skickade via lokalavdelningarna ut ett 
informationsbrev om dispensmöjligheten till förstagångselever 
på kurser där djurförsök ingick.

Kampanjen mot djurförsök i högskoleutbildningen var en  
av föreningens största åtaganden under 1980talet, som krön
tes med framgång. När Centrala försöksdjursnämnden i början 
på 1990talet gjorde en sammanställning över djurförsök 
på olika utbildningar, hade de minskat betydligt. På vissa 
utbildningar hade alla djurförsökslaborationerna ersatts med 
alternativ.

Kosmetikatester på djur i fokus
Att utsätta djur för plågsamma experiment för att testa lyx
produkter för mänsklig konsumtion kan knappast falla män
niskor på läppen. Av detta skäl och att experimenten var 
plågsamma, valde flera organisationer att lyfta fram just 
dessa experiment till allmänhetens kännedom. Dessutom 
kunde var och en faktiskt påverka situationen till skillnad från 
andra djurförsök. Djurtesterna av kosmetika var den första 
konsumentfrågan som djurrättsrörelsen drev. 

Det började med att Lady Dowding 183 i Storbritannien 
bildade organisationen Beauty Without Cruelty 1961. Pro
dukter där djur kom till skada skulle ersättas av alternativ 
eller inte konsumeras alls. Hon upptäckte att det var svårt att 
hitta kosmetika och hygienprodukter där man kunde få säker 
information om huruvida djurtester förekommit. Lady Dowding 
beslöt att lansera sin egen kosmetikaserie, som fick samma 
namn som föreningen. Defintionen på ickedjurtestat var att 
ingrediensen skulle varit känd på marknaden i minst 25 år. 

183.  Lady Dowding var gift med Lord Dowding, krigshjälte från andra 
världskriget, som höll flera tal mot vivisektionen i brittiska parlamentets överhus i 
början på 1950talet. Hon medverkade i antologin ”Animals, Men & Morals”.
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Beauty Without Cruelty började också undersöka vilka 
företag som testade ingredienser och produkter på djur och 
vilka som inte använde djurtester. Listor gjordes över båda 
sorters företag för att påverka människor att avstå från köp 
av djurtestande företags varor.

Via dessa listor började Nordiska samfundet intressera 
sig för kosmetikafrågan. 1979 tillsattes en arbetsgrupp som 
fick i uppdrag att ta fram underlag för en konsumentguide 
över djurtestad och ickedjurtestad kosmetika som såldes i 
Sverige. RosMarie Olsson ledde arbetet med att kartlägga 
företagens djurtestvanor.

Nordiska samfundet som börjat sälja allt fler artiklar beslöt 
att även erbjuda ickedjurtestad kosmetika. Birgitta Carlsson 
och Kristina Odén besökte England 1979, träffade Lady 
Dowding och kosmetikaföretaget BWC:s chef, Joseph Piccioni. 
Nordiska samfundet blev generalagent för BWC i Sverige och 
började sälja produkterna 1980 på Animalen i Stockholm, men 
även via postorder. Lokalavdelningarna sålde också genom 
sina Animalenbutiker eller på annat sätt.

Undersökningen var klar 1983. Det var inte lätt att få 
fram uppgifter. Brev hade skickats till alla företag i Sverige 
med frågor om de använde djurtester, men de allra flesta 

Kaniner kan inte röra sig under tester som kan pågå i timmar. Kaninerna användes 
för flera tester vid Möllegaards testlab i Danmark, som ACO i Sverige anlitade. Bilden 
från 1984. Foto: Birgitta Carlsson
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svarade inte. Det gick dock att få fram information via andra 
kanaler.

En stor kampanj inleddes på hösten 1983 med en press
konferens på Djurens Dag, där Kerstin Anér deltog. Det blev 
stort gensvar, inte minst i pressen. Kosmetikatester på djur var 
temat för Djurens Dag, så både affischer och flygbladsmaterial 
hade tagits fram. Annonser infördes i flera tidningar med 
Kjerstin Dellert som ”modell”. De gav fler kupongsvar om 
att bli medlem än någon tidigare annons.

Förteckningen över testande och ickedjurtestande företag 
gjordes i portotabellformat. Den reviderades ett antal gånger 
under 1980talet och gavs ut i ständigt nya upplagor.

Den första riksdagsmotionen med krav på förbud av djur
testad kosmetika lades av Anders Gernandt (c) 1980. Samma 
år genomförde Nordiska samfundets lokalavdelningar en 
flygbladsutdelning som riktade sig mot företaget Revlons 
djurtester på 50 platser i landet. Det fick genomslag både 
i radio och tv och Revlons Sverigekontor hörde av sig. 
Denna kampanj var inspirerad av att den amerikanske djur
rättsaktivisten Henry Spira satt igång en kampanj mot Revlon, 
där demonstranter samlades varje dag i ett års tid utanför 
huvudkontoret i New York. Till slut fick en chef sparken och 
Revlon beslöt att finansiera ett nytt forskningscentrum för 
alternativa metoder till djurförsök.

Kanin i hudirritationstest utan smärtlindring på det kommersiella testlaboratoriet 
Biosearch. En infiltratör från djurrättsorganisationen PETA fick arbete 1988 och 
dokumenterade djurens situation. Foto: PETA



146 Djurens Rätt 125 år – En framgångsrik agitator för djuren

Motioner med krav på förbud mot djurtestad kosmetika 
återkom. Martin Olsson (c) lade en motion om att kosme
tika borde märkas med information om den testats på djur 
eller ej. Förslaget betraktades som en konsumentfråga och 
behandlades av riksdagens lagutskott, som biföll förslaget. 
Stor seger efter att kampanjen varit igång i två år! Martin 
Olsson hade inspirerats av båda sina döttrar (ena dottern 
Eva Olsson ingick senare i Nordiska samfundets styrelse med 
ansvar för pälsfrågan). 

Märkningsfrågan drogs i långbänk flera år av motvilliga 
myndigheter som fick i uppdrag att föreslå regeringen hur 
märkningen skulle utformas. Men den frivilliga märkningen 
gick desto bättre. Fler och fler företag började ta med uppgift 
om att de inte testade sina produkter i reklamen. 

1988 skrev riksdagens jordbruksutskott i sitt betänkande 
över förslaget till ny djurskyddslag att regeringen måste åtgärda 
det beslut som togs 1985 om att märkning av djurtestade 
kosmetikaprodukter ska införas. Dessutom föreslog utskottet 
att kosmetikatester på djur bör förbjudas, vilket inte föreslogs 
i propositionen. Båda frågorna hade Nordiska samfundet 
drivit hårt.

LD50-testet
LD50testet hade varit utsatt för kritik under lång tid, men 
det var först när en internationellt känd toxikolog, professor 
Gerhard Zbinden i Schweiz, publicerade en artikel i den 
vetenskapliga tidskriften Archives of Toxicology 1981, som 
saker började hända. CFN anordnade samma år sitt första 
internationella symposium i Uppsala med deltagare både från 
djurförsökarlägret, alternativforskare och djurförsökskritiker. 
Symposiets slutsats blev att LD50testet är en dålig vetenskap
lig metod, men att det ännu inte förelåg något test att ersätta 
LD50metoden med.

Nordiska samfundet trappade upp sin propaganda mot 
den plågsamma LD50metoden och samarbetade med orga
nisationer i flera andra länder. Flera alternativforskare, sär
skilt Michael Balls på FRAME, som skulle bli chef för EU:s  
nyinrättade centrum för alternativa metoder, ECVAM, 
1992 propagerade mot metoden och arbetade för att hitta 
alternativa lösningar. I mitten på 1980talet släppte Social
styrelsen och ansvariga myndigheter i andra länder kravet 
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på ett exakt LD50värde, vilket betydde att djuren inte be
hövde tillfogas lika höga doser som tidigare och att antalet 
djur kunde minskas. Flera alternativa djurtester med tidig 
avbrytningspunkt och användning av färre djur utvecklades 
också av några storföretag som en följd av kritiken.

Ett flertal riksdagsmotioner lades under 1980talet med krav 
på att LD50metoden måste förbjudas. Jordbruksutskottet 
uttalade i sitt betänkande till förslag om ny djurskyddslag 
att LD50metoden måste förbjudas och gick därmed längre 
än lagförslaget.

Forskare som experimenterar  
på djur = djurförsökare

”Forskare” och särskilt ”vetenskapsman” låter väldigt för
troendeingivande. Men många människor saknar förtroende 
för personer som skamlöst plågar djur. Ingegerd Erlandsson 
grunnade på en mer adekvat benämning. Ingegerd ingick i 
Djurens Rätts redaktionskommitté sedan början på 1980
talet 184 och ritade kluriga gubbar. Ordet var fött: djurförsökare 
är den som använder levande djur i experiment.

Ny djurskyddslag
Den nya djurskyddslagen (Prop.1987/88:13) innebar helt nya 
förutsättningar för att driva djurfrågorna. Portalparagrafen 
(4 §) stadgade att djur ska hållas på ett sådant sätt att de kan 
få utlopp för sitt naturliga beteende. Försöksdjuren var inte 
inbegripna (men är det i dag).

Mest uppmärksammat utåt blev förbudet att hålla hönor 
i bur. Kor fick rätt till betesgång. Svanskupering av hundar 
förbjöds.

Huvudmannaskapet för de djurförsöksetiska nämnderna 
flyttades från Lantbruksstyrelsen till CFN efter all kritik 
som riktats mot Lantbruksstyrelsens bristfälliga hantering. 
CFN fick bemyndigande att utfärda föreskrifter och utse 
ledamöter.

CFN:s styrelse utökades från 13 till 15 ledamöter. Nordiska 

184.  Ingegerd Erlandsson blev redaktör för Djurens Rätt 1988, så småningom 
fick hon titeln chefredaktör och kvarstod i den funktionen tills hon gick i pension 
2005.
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samfundet fick ena platsen och Nordiska samfundets stiftelse 
den andra. Birgitta Carlsson, som varit ledamot i CFN:s 
alternativutskott sedan 1982, fick plats i CFN liksom Birgitta 
Forsman, som varit ledamot i etikutskottet sedan 1985. 

Straffsanktion infördes för brott mot bestämmelserna om 
etisk prövning av djurförsök. Böter eller fängelse i högst ett 
år.

En viktig förändring, som infördes i djurskyddsförord
ningen (SFS 1988:539), var att den djurförsöksetiska nämnden 
ska avstyrka djurförsök om vissa förhållanden är för handen. 
I 49 § stadgas:

”Nämnden skall avstyrka att djur används för vetenskapliga 
ändamål om det inte kan anses angeläget från allmänsynpunkt. 
Nämnden skall också avstyrka sådan användning av djur 
om det är möjligt att få likvärdig kunskap genom andra 
metoder.”

Expressens framsida när den nya djurskyddslagen röstats igenom i riksdagen.
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6. Djurrätt och 
veganism – nya 
begrepp för 1990-talet
Efter riksdagens beslut om ny djurskyddslag 1988 började 
Nordiska samfundet engagera sig mer aktivt än tidigare i 
andra frågor än djurförsöken. Den offentliga debatten före 
revideringen av djurskyddslagen handlade till stor del om 
lantbruksdjurens situation. Burhållningen av hönor, kor som 
inte fick komma ut på bete, grisar i trånga boxar utan halm. 
Även de ickedomesticerade pälsdjurens eländiga liv instängda 
i små burar med artfränder alltför nära inpå sig hade hamnat 
i fokus efter tio års kampanjande mot pälsdjursuppfödning. 

Den nya lagen gav ett verktyg som saknats tidigare för att 
ställa krav på strängare detaljbestämmelser eller rentav förbud. 
Portalparagrafen om att lantbrukets djur inklusive pälsdjuren 
skulle hållas på ett sådant sätt att de kunde få utlopp för sitt 
naturliga beteende förändrade förutsättningarna för vilka 
krav som skulle kunna vinna gehör.

Nordiska samfundet ville inte försitta chansen att fortsätta 
påverka i frågor som vi redan drivit, även om det krävdes mer 
aktivt deltagande i hela processen för att nå framgång.

Det mest konkreta resultatet av den nya djurskyddslagen 
var förbudet mot hönor i bur. Det skulle innebära en total 
omställning för en hel näringsgren för att bli verklighet. Om
ställningstiden var tio år. 1 januari 1999 skulle inga hönor i 
Sverige behöva trängas i små burar.

Men problemen började redan med att den ansvariga myn
digheten, Lantbruksstyrelsen, inte alls ville förbättra för hö
norna. Den nytillträdde generaldirektören, Allan Johansson, 
fick ta en dust med de veterinära tjänstemännen som suttit 
länge och hade buräggsproducenternas intressen för ögonen 
istället för hönornas. 

Allan Johansson tillsatte en arbetsgrupp för att diskutera 
detaljbestämmelser för lantbruksdjuren utifrån de nya lag
paragraferna. I denna ingick bland annat Kristina Odén från 
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Nordiska samfundet, professor Ingvar Ekesbo och docent 
Per Jensen, båda företrädare för den etologiska forskningen i 
Sverige. Veterinärrådet Eric Skoglund på Lantbruksstyrelsen, 
som redan gjort sig ökänd för sitt motstånd mot att Nor
diska samfundets företrädare skulle vara ledamöter i de djur
försöksetiska nämnderna, motarbetade reformerna. Denna 
gång skulle han dock gå för långt. Han ifrågasatte den nya 
lagen på ett möte på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, 
när jordbruksminister Mats Hellström skulle presentera inne
hållet. Och han förhalade arbetet med att planera för om
ställningen av burhönshållningen i flera år, vilket fick kon
sekvenser för utfallet. De forskare som fick anslag för att 
testa system för frigående hönor motarbetades och negativa 
resultat som det fanns förklaringar till, användes genast för 
att misstänkliggöra frigång för hönor.

Ät inte burägg!
I det läget beslöt Nordiska samfundet att satsa mer resurser 
på att bevaka utvecklingen och stödja alla initiativ för att få 
hönorna ur burarna. En kampanj riktad till konsumenterna 
med uppmaningen att ”aldrig äta burägg” sattes igång. 

1991 tryckte Nordiska samfundet ett flygblad med rubriken 
” ’Vi kör i fel riktning på motorvägen’ eller Får myndigheter 
motarbeta lagen?” med teckning på ena sidan av en man i 
bil som kör i fel riktning (mycket lik Eric Skoglund). Bladet 
innehöll ett protestkort till jordbruksminister Mats Hellström, 
där han uppmanades byta ut tjänstemän som lever kvar i 
gamla värderingssystem om djurskyddslagens intentioner ska 
kunna genomföras av den ansvariga myndigheten. Vid ett möte 
med branschorganisationen Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel 
liknade Skoglund buravvecklingen vid ”att köra på en mo
torväg, fast i fel riktning.” 185 När Lantbruksstyrelsen om
organiserades 1991, fick Skoglund silkessnöret av utredaren 
och nye generaldirektören Svante Englund. 

Sveriges medlemskap i EU 1995 gav buräggsproducenterna 
ett nytt argument: de rivna tullarna mellan länderna riskerade 
att slå ut den svenska äggproduktionen om de inte kunde 
konkurrera på samma villkor som i andra EUländer, det 
vill säga med hönor i bur. Och det fanns en hake i 1988 års 

185.  Nordiska samfundets årsberättelse 1991
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beslut – att Sverige skulle fortsätta vara självförsörjande på 
ägg – som buräggslobbyn inte var sen att utnyttja. Men störst 
betydelse för att politikerna började svaja i frågan, var det 
faktum att väldigt få producenter hade följt riksdagens beslut 

Nordiska samfundets flygblad med protestkort till Mats Hellström om ansvariga 
tjänstemäns ointresse att genomföra djurskyddslagen.
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och planerat för en omställning till frigående system. I själva 
verket vägrade de allra flesta större buräggsproducenter att 
följa lagen.

Jordbruksminister Annika Åhnberg svek hönorna trots 
tidigare visat djurskyddsintresse (hon hade som riksdagsleda
mot krävt förbud mot pälsdjursuppfödning, och tagit andra 
goda initiativ som minister ). I ett förslag till riksdagen 1977 före
slogs en ändring i djurskyddsförordningen av förbudet att hålla 
hönor i bur. Istället skulle funktionskrav anges, vilket innebar 
krav på sittpinne, värprede och sandbad. Detta förslag som ut
arbetats av en medarbetare på jordbruksdepartementet, Ingrid 
Mossberg, med nära kontakter med buräggsproducenternas 
favoritforskare, Ragnar Tauson, öppnade för att burarna 
skulle vara kvar, fast i modifierad form. Buräggsproducenterna 
fick dispens från förbudets ikraftträdande 1999, och när 
flera burtyper godkänts av Jordbruksverket 186 satsade en hel 
del buräggsproducenter på de nya burarna. 187 Trots stark 
tvekan i Jordbruksverkets referensgrupp för fjäderfäfrågor 
mot att hönorna kunde få sina beteenden tillgodosedda i de 
modifierade burarna, beslöt Jordbruksverket att tillgodose 
buräggsproducenternas önskemål. Kristina Odén var repre
sentant för Nordiska samfundet och Birgitta Carlsson för 
konsumentintresset i referensgruppen.

Men det allmänna medvetandet om hönornas situation 
var nu så stort, och pressen skrev att det var ett svek mot 
hönorna, att marken var beredd för att många konsumenter 
skulle välja ägg från frigående hönor – om de bara fanns 
att tillgå. Astrid Lindgren kritiserade sveket mot hönorna, 
som hon hade fått i ”födelsedagspresent” av statsminister 
Ingvar Carlsson, när hon fyllde 80 år 1987. Butikskedjan 
Hemköp hade en längre tid planerat att sluta sälja burägg. 
När riksdagen fattat sitt beslut, offentliggjorde Hemköp att 
de ”tog det beslut riksdagen inte förmådde”. Det innebar att 
cirka 100 000 hönor slapp burarna och en av Hemköps stora 
leverantörer av burägg byggde om sina stallar. 

Nordiska samfundet förde också in valet att inte äta ägg alls 
i debatten, och i sin information, men ansåg att det strategiskt 
var viktigast att koncentrera sig på budskapet ”ät inte bur

186.  Lantbruksstyrelsen bytte namn till Jordbruksverket 1991. 
187.  I dag lever drygt en tredjedel av hönorna i modifierade burar medan 

resten är i olika typer av frigående system. DSM,”Rapport över Sveriges 
genomförande av förbudet mot icke inredda burar” från 20070413.
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ägg” för att ha möjlighet att minska skadeverkningarna för 
hönornas del. När Annika Åhnberg höll presskonferens för att 
offentliggöra förslaget, hade Nordiska samfundet organiserat 
en aktion utanför riksdagshuset, där en modifierad bur i 
skalenlig storlek visades upp. Den var tillverkad av en av de 
första producenterna som ställde om till frigående system, Oli 
i Värnamo. En ballonghöna väckte också uppmärksamhet 
och Nordiska samfundets aktion syntes både i TV, hördes i 
radio och hamnade på tidningarnas förstasidor. Det var det 
arrangemang som dittills fått störst medieuppmärksamhet 
vid ett och samma tillfälle.

Pälskampen hårdnar
Ami Sundeman som varit anställd några år, först på Animalen 
i Stockholm, ledde arbetsgruppen Rädda Pälsdjuren som beslöt 
att satsa stort för att den nya djurskyddslagens portalparagraf 
skulle bli verklighet för pälsdjuren. 1989 lades flera riksdags
motioner om avveckling av pälsdjursuppfödningen, som Rädda 
Pälsdjuren försett intresserade ledamöter med underlag till 
(och motioner väcktes också de närmaste åren). Ett protestkort 
togs fram ställt till jordbruksminister Mats Hellström med 
krav på förbud mot pälsdjursuppfödning i bur. På hösten 
samma år genomfördes en reklamkampanj i samarbete med en 
reklambyrå, som gjorde arbetet gratis. Stortavlor i Stockholms 
tunnelbana, flera broschyrer med information, särtryck av 
en pälsbilaga i Djurens Rätt spreds över hela landet. Ami 
Sundeman och flera andra ”samfundare” framträdde flera 
gånger i Ola Ströms och Per Dunsös ungdomsprogam ”Yezzp” 
på TV. 1990 var avveckling av pälsdjursuppfödningen i Sverige 
tema på Djurens Dag. 188

Efter riksdagens beslut om ny djurskyddslag hade Sveriges 
veterinärmedicinska sällskap i Sveriges Veterinärförbund 
publicerat en forskningsstudie, där man slog fast att i alla fall 
rävhållningen var undermålig och inte i enlighet med den nya 
portalparagrafens stadgande. Forskningsresultaten var inte 
lika tydliga när det gällde minkhållningen, delvis på grund av 
avsaknad av forskning om viktiga parametrar. En anmälan 
till JO, riksdagens ombudsmän, mot Lantbruksstyrelsens 
föreskrifter om hållande av räv, resulterade i ett uttalande av 

188.  Nordiska samfundets kassa och verksamhetsberättelser 1989 och 1990



154 Djurens Rätt 125 år – En framgångsrik agitator för djuren

JO att detaljbestämmelserna stod i strid med portalparagrafen 
(§ 4) i djurskyddslagen, eftersom bestämmelserna begränsade 
rävarnas möjlighet att få utlopp för sitt naturliga beteende. 
Efter flera års debatt och aktiv påverkan från Nordiska sam
fundet infördes en ändring i Djurskyddsförordningen 1995.

Den nya paragrafen stadgade att rävars behov av att vara 
tillsammans skulle tillgodoses, att de skulle kunna röra sig, 
gräva och ägna sig åt annan sysselsättning. Detta skulle bana 
vägen för Jordbruksverkets förslag om vilka detaljkrav som 
måste ställas på rävhållning. Frågan diskuterades mycket 
i Jordbruksverkets djurskyddsråd, som ställde sig bakom 
verkets förslag. 2001 infördes de nya bestämmelserna som 
gjorde det olönsamt med rävuppfödning. Dessutom ställdes 
krav på förprövning av anläggningarna, vilket nekades den 
enda ansökan som kom in. En stor seger var vunnen och 
kampen mot minkuppfödningen trappades upp. Denna kam
panj skulle Roger Pettersson, Lasse Jansson och Carina Olsson 
leda.

Kampanjen mot minkhållningen intensifierades under slutet 
på 1990talet. Nordiska samfundet importerade Fur Free 
Friday från PETA 189, döpte om den till Pälsfria fredagen och 
började 1994 med aktioner runt om i landet den sista fredagen 

189.  PETA, amerikansk djurrättsorganisation

Rädda Pälsdjurens kampanjgrupp framför en stortavla. Fr v Håkan Jansson, Eva 
Olsson, Gabby Engdahl, Rita Eriksson, Stefan Falkelind, Birgitta Hinnerdal, Jonas 
Karlsson och Ami  Sundeman.
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i november varje år. Jordbruksminister Margareta Winberg 
agerade både mot mink och chinchillanäringen genom upp
drag till Jordbruksverket att utreda om djurskyddslagens 
krav uppfylldes. Utredningarna indikerade starkt att så inte 
var fallet.

En politiker som engagerade sig för minkarna var Ro
binsonvinnaren 190 och socialdemokraten Jan Emanuel 
Johansson, som lade en motion om förbud mot minkupp
födning till socialdemokratiska kongressen. 2001 fördes en 
mycket animerad debatt på kongressen i Västerås med an
ledning av motionen. Nordiska samfundet var på plats med 
informationsmonter hela veckan, där stödet till näringen i 
första hand kom från Blekingeombuden och andra distrikt, 
där det finns pälsdjursfarmer. Kongressen beslutade att päls
djursuppfödning successivt ska avvecklas. 

I maj 2002 hölls en stor pälsdjursdemonstration på Lister
landet utanför Sölvesborg, där de flesta pälsdjursfarmerna 
finns. ”Hej då pälsindustrin” stod det på flaggorna som över 
300 personer viftade med.

Men pälsdjursnäringen fortsatte sin lobbying och fick stöd 
hos moderaterna, centerpartisterna, kristdemokraterna,och 
folkpartiet. Jordbruksverket hade lagt ett förslag som innebar 
att reglerna skulle skärpas för att motsvara skrivningen i 
djurskyddslagens portalparagraf. Djurskyddsmyndigheten, 
som inrättades 2004, var däremot vagare. Roger Pettersson 
ingick som Djurens Rätts (vid det här laget hade föreningen 
bytt namn) expert i Pälsdjursutredningen, som lämnade 
sitt betänkande 2003. 191 Utredningens huvudförslag var 
att näringen skulle få fram till 2010 på sig att utveckla sin 
djurhållning. Enligt utredningen så fanns det indikationer 
på att djurskyddslagen inte var uppfylld. Om inte ändringar 
hade skett till 2010, ansåg utredningen att näringen – eller 
delar av den – skulle förbjudas. 

Djurens Rätt började också påverka handeln. 2001 hade 
flera stora klädkedjor svarat jakande på Djurens Rätts fråga 
om de kunde tänka sig att sluta sälja pälsprodukter. 2007 har 
ca 90 butiker blivit pälsfria. 

Regeringens pälsdjursproposition 192 kom först till vår
riksdagen 2006. Riksdagen skulle hinna ta beslutet precis 

190.  Expedition Robinson var ett TVprogram.
191.  SOU 2003:86
192.  Prop. 2005/06:197
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innan riksdagens stängning för sommaren och före höstvalet. 
Då kom en invändning från EU, eftersom Frankrike klagat 
på förslaget och anfört att det stod i strid med reglerna för 
frihandel inom EU. Medlemsländer kan lämna synpunkter på 
lagförslag i andra länder inom viss tid efter att EU notifierats 
om regeringarnas planerade lagstiftning. Propositionen bord
lades genom att återremitteras till riksdagens miljö och jord
bruksutskott.

Den borgerliga alliansen vann valet. De hade gått till val på 
att förslaget inte skulle genomföras. I december 2006 fattade 

Djurens Rätts framsida pryds av en bild från demonstrationen mot minkfarmer på 
Listerlandet i Blekinge i maj 2002.
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riksdagen beslut att inte genomföra de skärpningar som den 
tidigare sregeringen föreslagit.

Djurskyddsmyndighet istället
I en debattartikel i Svenska Dagbladet (22/9-89) kritiserade 
Lantbruksstyrelsens generaldirektör Allan Johansson sin egen 
myndighet. Han menade att djurskyddsfrågorna alltid fick 
stryka på foten för myndighetens huvuduppgift, att främja 
ett effektivt jordbruk. Djurskyddsfrågorna borde handläggas 
av en egen myndighet, som är neutral till jordbruket som 
näring. Dessutom:

”På den enhet inom lantbruksstyrelsen där djurskyddsfrå
gorna handläggs är man negativt inställd till den nya djur
skyddslagen liksom till det inrättade djurskyddsrådet”. 193 

Han framförde också att styrelsen borde stärkas med djur
skyddsrepresentation. Artikeln avslutades med en fråga:

”Är regeringen beredd att bryta den nuvarande makt

193.  Allan Johansson föreslog regeringen att ett djurskyddsråd borde inrättas, 
vilket jordbruksminister Mats Hellström nappade på.   

Namninsamlingen mot päls överlämnades till jordbruksminister Ann-Christin 
Nykvist. Fr v förbundsordföranden Per-Anders Svärd, Kristina Odén, Carina Olsson 
och jordbruksministern. Foto: Hendrik Zeitler
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dominansen över djuren och ge djurskyddsintresset en starkare 
ställning i beslutsprocessen?”

Allan Johansson var den förste myndighetsrepresentant 
som klart tagit ställning för djuren. För detta erhöll han 
Nordiska samfundets Positiva pris 1989. Efter att han avgått 
som generaldirektör blev han medlem. Till ledamot i styrelsen 
utsåg regeringen Kristina Forslund, djurskyddsengagerad 
veterinär som samarbetade med Astrid Lindgren.

Nordiska samfundet uppvaktade jordbruksminister Mats 

Nordiska samfundets förbundsordförande Birgitta Carlsson föreslog att en 
djurskyddsmyndighet borde inrättas vid uppvaktning av jordbruksminister Mats 
Helström 1990. Foto: Chatarina Krångh
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Hellström 1990 och föreslog att en självständig djurskydds
myndighet borde inrättas. Samma förslag fördes fram i riks
dagens jordbruksutskott vid en uppvaktning där. Riksdags
motioner med krav på inrättande av en djurskyddsmyndighet 
lades sedan under 1970talet. I en interpellationsdebatt i riks
dagen 11 april 2000 ställde sig jordbruksminister Margareta 
Winberg positiv till en djurskyddsmyndighet. Svante Englund, 
Jordbruksverkets tidigare generaldirektör fick i uppdrag att 
leda en enmansutredning om hur en sådan myndighet skulle 
kunna organiseras. 194 1994 invigdes Djurskyddsmyndigheten 
i Skara. Centrala försöksdjursnämnden lades ned och försöks
djursfrågorna fick en egen enhet på den nya myndigheten.

Snart började en kampanj mot Djurskyddsmyndigheten, 
som trappades upp efterhand. Flera kända skribenter liksom 
vissa tidningars ledarsidor, gav sig på Djurskyddsmyndigheten 
med delvis likalydande formuleringar, vilket öppnar för 
misstanken att kampanjen var orkestrerad av krafter som 
ville försvaga djurskyddet. För moderaterna passade det
ta in i deras tidigare deklarerade uppfattning att det finns 
för många statliga myndigheter. Kristdemokraternas ledare 
Göran Hägglund gjorde förlöjligande uttalanden om befo
gade djurskyddsinitiativ. Valrörelsen 2006 var den första val
rörelsen i Sverige när flera partier aktivt deklarerade att djur
skyddspolitiken skulle försämras om de kom till makten.

Det tog inte lång tid efter valet förrän nedläggningen var ett 
faktum efter en hafsig snabbutredning. 1 juli 2007 gick Sveri
ges och världens första fristående djurskyddsmyndighet i gra
ven. Djurskyddsfrågorna inklusive djurförsöksfrågorna, som 
mellan 1979 och 1993 hanterats av en egen myndighet, gick 
tillbaka till Jordbruksverket. Men regeringen har skurit rejält 
i anslagen både till löpande verksamhet, djurskyddsforskning 
och alternativa metoder till djurförsök. Framtiden får utvisa 
hur Jordbruksverket ska klara sitt nygamla beting.

Djurskyddsprofessur
Nordiska samfundet samordnade ett initiativ med flera djur
skyddsföreningar för att få till stånd en djurskyddsprofessur 
vid Sveriges lantbruksuniversitet. Efter uppvaktning av jord
bruksminister Annika Åhnberg, anslogs statliga medel till en 

194.  SOU 2000:108
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professur. Innehavare av professuren är Linda Keeling, som 
bedrivit forskning särskilt om hönornas beteende.

Djurrätt etableras
Från 1970talet och framåt och under hela 1980talet ökade den 
offentliga debatten om djurens situation. Djurförsöksfrågan 
kom i fokus under 1970talet, medan livsförhållandena för 
lantbrukets djur och pälsdjuren ifrågasattes allt mer under 
1980talet. Resultatet blev en djurskyddslag med ändrad 
inriktning 1988, där djurens behov skulle få prioritet över 
näringsintressena, som jordbruksminister Mats Hellström 
uttryckte det i propositionen om ny djurskyddslag.

Nordiska samfundet gjorde också en stor folkbildnings
insats under hela 1980talet genom att sprida information 
om djurens verklighet ute på gator och torg, i skolor, via 
utställningar på bibliotek och skolbibliotek, helt enkelt genom 
att synas överallt och på många platser runtom i landet. Det 
var en genomtänkt strategi att nå ut på gräsrotsnivå och få 
människor att ta ställning mot utnyttjande av djur. 

Den generation som blev tonåringar under 1990talet var 
den första som fått så mycket kunskap om de övergrepp djur 
utsätts för att de som grupp kunde ta ställning till vad de själva 
kunde göra för att bekämpa artdiskrimineringen. Slaktens fasa 
för djuren, de vidriga djurtransporterna som TVprogrammet 
”Norra Magasinet” visade 1992, detta bidrog till att många 
ungdomar slutade att äta kött. Det började i Umeå samma år 
med straight edgegruppen Refused, där skolorna de närmaste 
åren fick servera allt mer vegetarisk mat och starkt ökat antal 
veganportioner. Det spred sig till andra skolor i landet och 
många ungdomar engagerade sig för djuren.

Nordiska samfundet som under 1980talet mött ointresse 
för djurfrågorna av den generation journalister som styrde 
på nyhetsredaktionerna, 68or och äldre, märkte en markant 
skillnad i början på 1990talet med en yngre generation som 
tog plats i medierna. TV4 började göra nyhetsinslag om olika 
djurfrågor och plötsligt var det omvända roller, de ringde oss 
istället för att vi fick ”sälja” in vår information till dem.

Arbetsinriktningen under 1980talet var att söka nå kon
kreta resultat för djuren och påverka politiken för att kunna 
åstadkomma lagändringar som skulle gynna djuren. 1970
talets ideologiska diskussion hade fått ge vika för realpolitik. 
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Men nu var tiden mogen att mera offensivt föra ideologis
ka resonemang, och en del medlemmar hade länge efterlyst 
detta. 

Vi hade under lång tid brottats med problemet hur vi skulle 
etikettera oss. Inte en djurskyddsorganisation, antivivisektion 
visste ingen vad det var, och dessutom var arbetsfältet bredare 
än så, så vad skulle vi kalla oss? En organisation för djurens 
rätt, ja, men för många ord. Utomlands användes begreppen 
”animal rights” och ”animal liberation”. Organisationens 
namn hade för övrigt varit ifrågasatt sedan mitten på 1970
 talet, när Roger Fjellström på ett årsmöte föreslog namn
ändring. Frågan aktualiserades igen och styrelsen beslöt att 
undersöka olika alternativ för att inte bli tagen på sängen av 
ett riksstämmobeslut att byta namn, som kunde innebära att 
det nya namnet blev mindre bra. 1992 kom styrelsen fram till 
att Förbundet Djurens Rätt var det bästa alternativet. 

1999 fattade riksstämman beslut om att byta namn till 
Förbundet djurens rätt.

Men vad skulle typen av organisation kallas? Amnesty 
hade börjat använda begreppet människorättsorganisation, 
ett långt ord, men det gick hem. Då bytte Lisa Gålmark ut 
prefixet mot djurrätt och så var frågan löst!

Men ordet hade använts redan 1914 i en artikel i Djurens 
Rätt med titeln ”Djurskydd – djurrätt”! 195 Och begreppen 
ställdes inte i motsats till varandra i den texten:

”I öfverensstämmelse med principen ’makt går före rätt’ 
hafva vi sedan urminnes tider förslafvat, plågat och tillintet
gjort djuren, fullkomligt obekymrade om deras väl och ve.” 
Texten avslutas med en fråga:

”Hvilka fordringar böra – till djurens skydd för realiseran
det av deras rätt – ställas på lagstiftning och rättspraxis af 
rent etiska motiv och i öfverensstämmelse med resultaten af 
de nya forskningarna på det djurpsykologiska området?”

Nordiska samfundet beslöt att satsa på utgivning av fler 
böcker och inledde ett samarbete med bokförlaget Nya Doxa. 
1992 kom översättningen av Peter Singers ”Animal Liberation” 
ut på svenska med titeln ”Djurens frigörelse” 196 precis i tid 
till det nya ungdomsupproret. Lisa Gålmark redigerade en 
antologi med djuretiska texter, ”Djur & människor”, som gavs 

195.  Djurens Rätt 12 1914
196.  Singer, Peter (1992) Djurens frigörelse. Nora: Nya Doxa
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ut 1997. 197 En konsumentguide, ”Handla djurvänligt” 198, kom 
också ut 1997 med stöd från Konsumentverket och författad 
av Karin Gunnarsson.

1998 var ett ännu intensivare år. Tom Regan som betonar 
djurs egenvärde har varit den mest inflytelserike djuretikern 
vid sidan av Peter Singer. Hans bok från 1983, ”The Case for 
Animal Rights”, ansåg Nordiska samfundet borde komma 
ut på svenska som pendang till Singers. Den fick titeln 
”Djurens rättigheter”. 199 Lisa Gålmark skrev på Nordiska 
samfundets uppdrag boken ”Djurrätt”. 200 Pelle Strindlunds 
argumentsamling kring djurrättsrörelsens ståndpunkter kom 
också ut detta år, tryckt av Nordiska samfundet. 201 2001 
fullbordades utgivningen genom Richard D. Ryders ”The 
Political Animal” med titeln ”Det politiska djuret”. 202 Britt
Marie Thieme, som länge varit korrekturläsare för Djurens 
Rätt, gjorde båda översättningarna.

Flera andra böcker på djuretisk grund som fördjupat debat
ten har kommit ut under 2000talet, fast inte Djurens Rätts 
utgivning. Lisa Gålmark har skrivit flera böcker och översatt 
Nobelpristagaren och vegetarianen J M Coetzees ”Djurens 
liv”. 203

Nordiska samfundet gav ut en rapportserie om djurförsök 
flera år i rad, ”Försöksdjuren i fokus”. Temat var alternativ 
till djurförsök inom utbildning och kosmetikatestning (1996), 
smärta (1997) och fokus på djurförsök i Sverige (1998).

Peter Singer deltog i en internationell konferens i Sverige 
1990, där han placerades bredvid jordbruksminister Mats 
Hellström på lunchen. Nordiska samfundet arrangerade ett 
offentligt möte på Medborgarhuset i Stockholm. 204 Nästa gång 
han kom till Sverige för att delta i Bokmässan i Göteborg på 
Nordiska samfundets inbjudan hamnade han i hetluften på 

197.  Djur & människor. En antologi i djuretik (1997) Red.: Lisa Gålmark. 
Nora: Nya Doxa.

198.  Handla djurvänligt (1997) Red: Karin Gunnarsson. Ill.: Staffan Melin. 
Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök.

199.  Regan, Tom (1999) Djurens rättigheter. En filosofisk argumentation. 
Nora: Nya Doxa.

200.  Gålmark, Lisa (1998) Djurrätt – en fråga om frihet, jämlikhet och 
solidaritet. Nora. Nya Doxa.

201.  Strindlund, Pelle (1998) Djurrätt – 110 frågor och svar. Nordiska 
samfundet mot plågsamma djurförsök.

202.  Ryder, Richard D (2001) Det politiska djuret. Nora: Nya Doxa.  
203.  Coetzee, J M (2001) Djurens liv. Falun: Nya Doxa.
204.  Djurens Rätt 2/90
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grund av en kampanj mot honom av en obskyr grupp, EAP 
(som drev hatpropaganda mot statsminister Olof Palme på 
Stockholms gator i början på 1980talet), som lyckats dupera 
handikapprörelsen. Singer hade skrivit en bok, ”Shall the 
Baby Live?”, där han resonerade om vilket som var det mest 
etiska handlandet för obotligt sjuka nyfödda barn som led 

Lisa Gålmark var först anställd som som biblioteksansvarig på Animalen i Stockholm.
Foto: Chatarina Krångh
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svårt. Singer var inbokad att tala i riksdagen via Riksdagens 
djurskyddsforum, ett besök som talman Birgitta Dahl satte 
stopp för, när press och TV hetsade mot honom. Föreläsningen 
flyttades till en annan lokal i Stockholm. Han uppträdde 
också inför fulla hus på Stockholms universitet, och talade 
på flera ställen i Göteborg (förutom Bokmässan med ett stort 
pressuppbåd). Tom Regan och Peter Singer inbjöds av Sveriges 
Lantbruksuniversitet i Skara att föreläsa på en av professor 
Bo Algers kurser 1999. De gjorde ett bejublat gemensamt 
framträdande på Stockholms universitet i Frescati inför en 
fullsatt aula.

Att bli vegan = att inte utnyttja djuren
Ungdomar som är arga över oförrätter tar gärna till drastiska 
metoder. Tre lastbilar på slakteriet i Umeå stacks i brand 
och klottrades med orden ALF, en förkortning för Animal 
Liberation Front. Arlas mejeri i Enskede blev utsatt för en 
brandattack och åtta lastbilar eldhärjades. ”Mördare” och 
”Veganism rules” stod sprejat på bilarna. Vegan var ett okänt 
ord för de flesta svenskar, men efter att Expressen (1994) 
skrivit att attackerna utfördes av ”militanta veganer” och 
nyhetssändningar på radio och TV började använda samma 
språk, var begreppet etablerat.

Peter Singer t v och Tom Regan på besök på Djurens Rätts kansli i Älvsjö 1999.
Foto: Gabriella Terneborg
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Nordiska samfundet var intresserad av att fånga upp så 
många ungdomar som möjligt för ett aktivt djurrättsarbete, och 
även sprida det veganska budskapet, men avgränsade sig från 
olagliga aktioner. Vi satsade på att försöka få ut information 
via media om köttkonsumtionens konsekvenser för djuren 
för att ge inblick i vad den intensiva djuruppfödningen, tran
sporterna och slakten innebär. 1998 delades Guldråttan ut 
till Lena Hammarberg, skolmåltidsansvarig i Kiruna, som 
satsat på mycket grönt, och Refused. 2001 avslöjades hur djur 
misshandlades på svenska slakterier i flera dokumentärer på 
TV. Besiktningsveterinär Barbro Björklund fick Guldråttan 
för sin insats att inte blunda utan säga ifrån. Året därpå fick 
en annan besiktningsveterinär, Gabriele Meurer, Guldråttan 
för det filmmaterial som hon tagit fram på sex slakterier där 
hon arbetat. Det hade visats i TVprogrammet ”Kalla fakta” 
hösten innan.

Propagandan för en vegansk livshållning ökade, bland 
annat genom spridning av veganska recept och aktivt arbete 
för att nå ut i skolorna. 2001 kom ”Vegoland” ut och senare 
under 2000talet har olika typer av trycksaker tagits fram för 
att underlätta för övergång till vegansk kosthållning, där inga 
djur kommer till skada.

Det var snudd på sensation när statsminister Göran Persson 
i en radiointervju före jul 2000 uttalade tveksamhet inför 
köttätandet. Oavsett ärligheten i uppsåtet, gav det eko i hela 
landet.

Idé- och handlingsprogram
Till riksstämman 1993 motionerade föreningens Eksjöavdel
ning om att ett idéprogram borde utarbetas. Ett sådant skulle 
tydliggöra organisationens ståndpunkter och underlätta att 
sprida information om den bakomliggande ideologin. Stäm
man biföll motionen och 1995 låg ett idé och handlingspro
gram klart. 

Parollen är För ett levnadssätt som inte bygger på förtryck 
av djur. Tre huvudområden för arbetet identifierades: djur
försök, djur i livsmedelsindustrin och pälsproduktion. 2007 
har ytterligare ett område tillkommit: veganism.
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Djurförsök

79 beaglehundar dog av värme och syrebrist i en båttransport 
från England till Södertälje 7 september 1989. 21 av hundarna 
överlevde mirakulöst. Ventilationsspringorna till containern 
var igensatta. 

Händelsen väcker internationell uppmärksamhet. Demon
strationer genomförs utanför uppfödaren Alpha Sirius Ltd 
lokaler i England. Premiärminister Margaret Thatcher kräver 
en snabb utredning av händelsen. Engelske jordbruksministern 
ringer till Lantbruksstyrelsen och ställer frågor. En brittisk EG
parlamentariker väcker frågan om huruvida ett brott mot EG:s  
lagstiftning begåtts. Nordiska samfundet agerar direkt. Det 
visar sig att bestämmelser saknas för att kunna vägra införsel 
eller utförseltillstånd av försöksdjur av djurskyddsskäl. Birgitta 
Carlsson förklarar att hon avser ta upp frågan i det nybildade 
djurskyddsrådet på Lantbruksstyrelsen. Tyska BildZeitung 
uppmanar läsarna att ringa Astra. Arga västtyskar ringer 
ner Astra. Växeln klarar inte trycket. Nordiska samfundet 
meddelar Astras vd Håkan Mogren att man vill köpa de 
överlevande hundarna. Medietrycket i Sverige är stort. Engel
ska tidningar står i kö för att köpa de överlevande hundarna. 
Även en västtysk TVstation vill köpa dem.

21 september meddelar Astra att hundarna inte kommer 
att användas som försöksdjur. Astra tillsätter en internationell 
kommitté för att avgöra vad som ska hända med hundarna. 
Etologen Kristina Odén blir Nordiska samfundets representant 
i kommittén. 18 oktober rekommenderar expertkommittén 
att Astra ska låta Nordiska samfundet ta hand om hundarna 
för utplacering i familjehem. 24 oktober håller Astra och 
Nordiska samfundet en presskonferens och meddelar beslutet. 
Intresserade personer får skicka in intresseanmälningar. Siw 
Ågren får i uppdrag att sköta omplaceringen av hundarna. 
Nordiska samfundet betalar inget för hundarna. 205 Upp
födaren i England lägger ner verksamheten.

En annan djurförsöksfråga som debatterades mycket 
1989 var tåklippning av grodor. Försöket hade godkänts 
av Stockholms djurförsöksetiska nämnd med reservation av 
Nordiska samfundets ledamöter Kristina Mattsson och Anna 
Blomström. Men ett formellt fel hade begåtts, då försöket 

205.  Djurens Rätt 5/89 
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Djurens Rätts löpsedel med anledning av skandalen med de döda Astra-beaglarna.
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skulle genomföras på Öland, och miljö och hälsoskyddsnämn
den hade inte informerats i förväg. Nämnden beslutade att vid 
vite förbjuda att försöket skulle utföras. Beslutet överklagades, 
varvid Centrala försöksdjursnämnden (CFN) i sitt yttrande 
hävdade att miljönämnden tagit fel beslut. Birgitta Carlsson 
och Birgitta Forsman, ledamöter i CFN för Nordiska sam
fundet respektive Nordiska samfundets stiftelse (numera 
Stiftelsen Forskning utan djurförsök) reserverade sig mot det 
beslutet. I mediedebatten ifrågasattes det moraliskt försvar
bara i att märka grodor genom att klippa av deras tår och 
hur en djurförsöksetisk nämnd kunde fatta ett sådant beslut, 
när en alternativ metod existerar. Chefen för miljökontoret 
i Mörbylånga, Mats Lindahl, delade Nordiska samfundets 
Positiva pris det året med Allan Johansson.

Staffan Persson anställdes detta år för att bevaka de djur
försöksetiska nämndernas arbete och övriga djurförsöksfrågor. 
De nya bestämmelserna enligt djurskyddslagen innebar att 
djur inte får dödas för ändamålet för att användas i ungdoms
skolans undervisning. 1990 kom det till Nordiska samfundets 
kännedom att djur dödats och använts på flera skolor utan 
att ansökan gjorts till en djurförsöksetisk nämnd. Nordiska 
samfundet kontaktade berörda miljö och hälsoskyddsnämn
der och frågan togs upp till behandling i CFN.

Universitets och högskoleämbetet, Cancerfonden och 
Medicinska forskningsrådet finansierade tre videofilmer, 
som Claes Wirsén, tidigare vetenskapsjournalist på TV, pro
ducerade. Nordiska samfundet medverkade i filmerna, som 
användes under ett antal år framöver i undervisning i försöks

Staffan Persson deltog för Djurens Rätts räkning i flera bolagsstämmor på 1990-talet. 
Djurens Rätt äger en insynsaktie i flera bolag. (Nordvästra Skånes Tidningar 30/1-94)
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djurssammanhang. Ett studiehäfte medföljde filmerna. Premiär 
1991. Ytterligare en film om genteknik gjordes 1995, där 
Kristina Mattsson, dåvarande förbundsordförande i Nordiska 
samfundet, medverkade.

JO-anmälningar mot bristande hantering
Nordiska samfundet gjorde i början på 1990talet flera polis
anmälningar mot djurförsökare som inte följt djurskyddslagen. 
Även JOanmälningar gjordes för att få prövat brott mot 
förvaltningslagen, när djurförsökare inte lämnat ut offentliga 
handlingar eller erforderlig information.

JOanmälningar gjordes mot följande:
Djurförsökare vid Lunds universitet som vägrade lämna 
ut journaler, november 1993.
Miljö och hälsoskyddsnämnden i Uppsala, tillsynen, okto
ber 1994.
Sex djurförsöksetiska nämnder för brott mot jävsbestäm
melserna, juni 1999.
Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd, per capsulam
beslut inte korrekt, september 1999.
Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd, ordinarie och 
personliga suppleanter deltagit samtidigt i beslut, december 
1999.

•

•

•

•

•

Kaninerna kan visserligen ligga utsträckta och vända på sig, men i övrigt är miljön 
torftig. Stockholms universitet 1995.
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Genombrott i EU för förbud mot 
kosmetikatester på djur
Temat för Försöksdjurens Dag 1990 var kosmetikatester 
på djur. Riksdagens beslut 1985 om att kosmetika och hy
gienprodukter skulle märkas med information om de var 
djurtestade eller ej, hade inte genomförts. Socialstyrelsen och 
senare Konsumentverket, som fått regeringens uppdrag att 
lämna förslag enligt riksdagsbeslutet, kom inte med några 
konkreta förslag. Civiliminister Margot Wallström höll 1991 
en hearing om kosmetikatester på djur, där Nordiska sam
fundet fick föreslå hur en märkning skulle kunna gå till.

Frågan om förbud mot kosmetikatester på djur hade varit 
uppe i riksdagen flera gånger under 1980talet. Regeringen 
uppdrog åt CFN att undersöka de praktiska och principiella 
förutsättningarna för ett förbud mot kosmetikatester på djur. 
CFN:s förslag var att ett eventuellt förbud måste införas 
från ett fastslaget datum och innefatta både ingredienser 
och slutprodukter. 1992 beslöt EU att införa förbud mot 
kosmetikatester på djur och handel med djurtestade produk
ter. Vissa förutsättningar skulle dock vara uppfyllda för ett 
genomförande, bland annat att godkända alternativa test
metoder skulle finnas. Först 2003 fattade EU ett nytt beslut 
och fastställde datum när olika delar av beslutet ska införas. 
Fortfarande finns möjlighet att begära undantag för vissa 
tester om alternativ inte skulle vara utvecklade. Förbud mot 
att testa färdiga kosmetikaprodukter på djur infördes i EU 
2004 och är inskrivet i svensk lag.

Den nybildade organisationen European Coalition to End 
Animal Experiments (ECEAE), som Nordiska samfundet an
slöt sig till med Karin Gabrielson som representant i styrelsen, 
presenterade en standard för ickedjurtestad kosmetika och 
hygienprodukter 1998. Sedan 1970talet hade olika kriterier 
använts för att bedöma om en produkt var djurtestad eller ej, 
och dessa var inte tillräckligt tillförlitliga. Nu beslöts att företag 
kan anslutas till den frivilliga standarden, Humane Cosmetics 
Standard, från det datum de upphör med djurtester. Det måste 
dock gälla både ingredienser och slutprodukter. Nordiska 
samfundet anslöt sig till den nya standarden och uppdaterar 
förteckningar över märken som inte är djurtestade.
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Försöksapor placeras om

Flera försök på apor avslogs av djurförsöksetiska nämnder 
1991 (men det ena försöket godkändes vid förnyad prövning 
året därpå). Lång tids kritik mot aphållningen i Uppsala 
resulterade i att universitetet beslöt att bygga en ny anläggning 
med uterastgårdar. Nordiska samfundets Marina Lindberg 
ingick i arbetsgruppen. I Göteborg skulle försök på apor 
upphöra på en institution. Djurförsökaren ville inte avliva dem 
utan skänkte aporna till Nordiska samfundets lokalavdelning 
i Göteborg, som placerade dem i en djurpark i Örkelljunga. 
Ett protestkort togs fram samma år mot hanteringen av två 
aphannar på institutionen för Oral mikrobiologi i Göteborg. 
Aporna som blivande Nobelpristagaren Arvid Carlsson an
vände i psykofarmakaförsök hade suttit i små burar i fyra år 
trots att djurförsöksetiska nämnden bara godkänt försöken 
under kortare perioder (och flera reservationer gjorts till 
nämnden).

Importen av apor hamnade allt mer i fokus, när nya av
slöjanden kom om hur många apor som dog eller blev sjuka 
av de långa transporterna. Nordiska samfundet inledde en 
kampanj för att få till stånd ett importförbud av apor från 
Indonesien. En primatgrupp bildades för att samordna kam
panjen. Från årsskiftet 1992/93 upphörde Jordbruksverket 

Så här levde aporna på SMI så sent som 1999. Foto: Birgitta Carlsson
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att ge införseltillstånd för viltfångade apor. I samarbete med 
ECEAE deltog Nordiska samfundet i en kampanj mot de 
flygbolag som transporterade apor och flera slutade flyga 
apor.

Smittskyddsinstitutets aphållning var föremål för hård kri
tik under hela 1990talet. Även den lokala tillsynsmyndigheten 
kritiserade förhållandena. Demonstrationer genomfördes 
ett antal gånger utanför anläggningen i Solna. Jordbruks
verket ställde krav på förbättringar med miljöberikning för 
aporna och hållning i hägn istället för i burar. Nordiska 
samfundet försökte stoppa ett nybygge, och var nära att 
lyckas, när politikerna inte vågade säga nej till hiv och aids
forskning. Förändringar till apornas förmån infördes i stal
larna, men det blev inga regelrätta uterastgårdar på grund 
av smittskyddsklassning.

Ihopsydda ögonlock på kattungar stoppas
Djurförsökaren Giorgio Innocenti, vars djurförsök orsakat 
protester i Schweiz och stoppats av myndigheterna där, fick 
sin ansökan om att utsätta 150 illrar och 90 katter för försök 
godkänd av Stockholms djurförsöksetiska nämnd 1998. I 
forskningsprojektet skulle ögonlocken sys igen på åtta dagar 
gamla kattungar och delar av hjärnbarken sugas ut på illrar 
och katter.

Nordiska samfundet inledde genast en kampanj mot för
söken och samlade 50 085 namn på protestlistor som över
lämnades till jordbruksminister Margareta Winberg vid en 
uppvaktning i februari 1999, då också en demonstration 
genomfördes. Medieuppmärksamheten blev stor och ett 
antal ledarsidor tog avstånd från försöken. Kattförsöken 
genomfördes aldrig.

De djurförsöksetiska nämnderna avslår få försök, men en 
del principiellt viktiga avslag har skett. Arbetslivsinstitutets 
ansökan att använda marsvin i allergitest avslogs av Stock
holms norra djurförsöksetiska nämnd 1999. Vanligen är det 
lekmännen, och främst Djurens Rätts representaner som yrkar 
avslag på försök, men här var det en kritisk forskare, Göran 
Möller, som fällde avgörandet. Flera andra ansökningar har 
avslagits, men den största påverkan som nämnderna har är 
olika typer av modieringar av försöksuppläggningen, som 
gynnar djuren.
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Djurens Rätts representanter utvecklar sina synpunkter 
i reservationer mot försök som de anser det finns särskilda 
skäl att invända mot. EvaMarie Hermansson (s), politiskt 
tillsatt lekman i Göteborgsnämnden, har protesterat mot 
många försök. Beroendeframkallande droger, alkohol, elstötar, 
hjärnskador – detta utsätts försöksdjuren för i experiment på 
Farmakologiska institutionen i Göteborg av professor Jörgen 
Engel, som redan 1988 fick Nordiska samfundets Antipris 
för sina plågsamma experiment. EvaMarie Hermansson har 
reserverat sig mot så gott som alla försök på denna institution 
därför att de är plågsamma och hon ifrågasätter att försöken 
kommer att leda till väsentlig kunskap om hur människors 
hjärnor fungerar. Homosexförsök har utförts av Knut Larsson, 
RåttLarsson kallad, också en Antiprisvinnare, i fyrtio års 
tid.

Äntligen förbud mot LD50-tester  
och försök på människoapor

När Kristina Mattsson blev förbundsordförande 1993 
ville hon satsa på frågan om plågsamma djurförsök för att 
försöka få strängare reglering av djurförsöken. Som en följd 
av Nordiska samfundets kritik av ett flertal djurförsök och 

Katt som fått ögat bortopererat. Forskning om medfödda ögonsjukdomar hos katter 
på Veterinärhögskolan i Uppsala 1984. Foto:André Maslennikov
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de djurförsöksetiska nämndernas oförmåga, bland annat att 
bedöma samma typ av ingrepp lika, gjorde CFN en åtgärdsplan 
i slutet på 1990talet. I den framgick bland annat att LC50 
och LD50försök måste förbjudas.

Det som nu heter ”Djurskyddsmyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om djurförsök” började gälla den 30 juni 
2003 (tidigare CFN:s föreskrifter och allmänna råd). Dessa 
föreskrifter består av allmänna bestämmelser om djurförsök 
och särskilda bestämmelser för vissa djurförsök (förbud för 
vissa djurförsök och villkor för vissa djurförsöks utförande för 
andra). En av dessa paragrafer handlar om förbud att utföra 
LD50 och LC50försök för att fastställa akut toxicitet. En 
annan är förbud att använda primater tillhörande familjen 
människoapor och familjen gibboner i djurförsök. Förbuden 
infördes 2003.

1998 blev de djurförsöksetiska nämnderna beslutande 
med överklagandemöjlighet för en part, djurförsökaren själv. 
Därför har Nordiska samfundet sedan dess drivit frågan 
om klago och talerätt även för den andra parten, djuren. 
Men eftersom djuren inte kan föra sin egen talan, måste 
någon representera dem (miljöbalken innehåller klagorätt 
för miljöorganisationer). 

Det infördes för första gången möjlighet att i föreskrifter 
införa förbud mot och meddela villkor för olika former av 
hantering av försöksdjur (bland annat förbud mot att använda 
vissa djurslag i försök).

Flera utredningar om djurförsök 
Flera statliga utredningar om djurförsök har genomförts. 
Riksdagsledamoten Sinnika Bohlin var enmansutredare 
för utredningen ”Alternativa metoder till djurförsök och 
försöksdjursanvändningens omfattning i framtiden m m” 
(SOU 1998:75). Nordiska samfundets Staffan Persson utsågs 
i samråd med andra djurskyddsorganisationer som ”djur
skyddets” representant i utredningen. En annan utredning, 
”Djurförsöksetiska utredningen”, har lämnat delbetänkandet 
”Etisk prövning av djurförsök” (SOU 2002:86) och slut
betänkandet ”Etisk prövning av djurförsök, genteknik och 
bioteknik på djur” (SOU 2003:107). Den utredningen har lett 
till en del ändringar i djurskyddslagen, och den har lett till att 
regeringen gav Djurskyddsmyndigheten i uppdrag att utreda 
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om avel av djur till djurförsök ska bli ansökningspliktigt. 
Men framför allt har den utredningen varit en del av Djur
skyddsmyndighetens underlag vid översyn av föreskrifter samt 
ansökningsblankett och anvisningar till denna. Denna översyn 
fick Djurskyddsmyndigheten inte möjlighet att slutföra. Bollen 
ligger nu hos Jordbruksverket.

Alliansregeringen försämrar  
för försöksdjuren

Alliansregeringen dödade effektivt en reform efter sitt 
makttillträde. Den nya regeringen drog tillbaka ett beslut 
om handläggartjänster på de djurförsöketiska nämnderna, 
som skulle inneburit en viktig förstärkning. Anslaget för 
forskning och utveckling av alternativa metoder till djur
försök minskade till 5 miljoner kronor (år 2006 fördelade 
Djurskyddsmyndigheten 18,5 miljoner kronor). Regeringen 
ändrade också i direktivet till en nytillsatt utredning om 
överprövning av de djurförsöksetiska nämndernas beslut, 
så att denna inte skulle utreda organisationers möjlighet 
att överpröva. Denna fråga har Djurens Rätt drivit och fått 
gehör för under förra regeringen. I dag kan en djurförsökare 
överklaga en djurförsöksetisk nämnds beslut, men motsatsen 
är inte möjlig, vilket urholkar djurens rättssäkerhet.

Nätverksbygge för att ersätta djurförsök i 
utbildning med alternativ

Nordiska samfundet blev i slutet på 1980talet medlem i ett 
internationellt nätverk för studenter mot djurförsök, Inter
niche. 1994 arrangerades organisationens konferens i Sverige. 
Interniche arbetar för att ersätta djurförsök med alternativa 
metoder i undervisning och har varit mycket framgångsrik. 
Nordiska samfundet har deltagit i detta arbete i Sverige, även 
om det är Stiftelsen Forskning utan djurförsök som i första 
hand är aktiv genom att ge anslag till utveckling och ersättning 
av djurförsök med alternativa metoder. Ursula Zinko var 
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kontaktperson under flera år i mitten på 1990talet. Hon 
skrev tillsammans med Interniches koordinator Nick Jukes en 
handbok för alternativ i undervisningen, som kom ut 1997. 206 
(Stiftelsen Forskning utan djurförsök medsponsor.)

Den svenska Internichegruppen drev också frågan om 
att studenter ska kunna överklaga negativt beslut av en linje
nämnd om att få dispens från att delta i djurförsök. Denna 
rättighet som gällt sedan 1983 då riksdagen biföll en motion 
av Kerstin Anér, försvann när den nya högeskolereformen kom 
1993. Men 1996 återinfördes den så kallade samvetsklausulen 
tack vare Internichegruppens påtryckningar. 

Riksdagens djurskyddsforum
Ett organ för att samla djurskyddsintresserade riksdagsleda
möter inrättades 1995 i riksdagen med Nordiska samfundet 
som samordnare. 

Kampanjer mot djurtransporter
Djurtransporterna ute i Europa och till Mellanöstern ledde 
till folkstorm i Sverige och demonstrationer varenda dag 
under lång tid i England på de platser där djuren skeppades 
över Engelska kanalen. Protesterna mot djurtransporterna är 
utan tvekan den största manifestationen mot djurplågeri som 
ägt rum i Europa. 1995 anordnades en stor demonstration i 
Bryssel när jordbruksministrarna skulle diskutera nya bestäm
melser. Nordiska samfundet körde en full buss till demon
strationen. Även i Sverige genomfördes demonstrationer i 
Stockholm som gick till de olika ambassaderna, vars länder 
inte följde gällande regler vid djurtransporter. 1996 lycka
des Roger Pettersson få till stånd ett samarbete med jord
bruksdepartementet om att ordna ett appellmöte på Norr
malmstorg med jordbruksminister Annika Åhnberg som 
huvudtalare. Alla berörda i Sverige, riksdagspartierna, LRF, 
handeln, och köttbranschen krävde stopp för EU:s export
bidrag för levande djur. Jordbruksministern tog frågan vidare 
till EU:s jordbruksministerråd. Även jordbruksminister Mar
gareta Winberg deltog i en ny kampanj med tal av henne, 

206.  From Guinea Pig to Computer Mouse. Alternative methods for a 
progressive, humane education (1997) Red.: Jukes, Nick, Zinko, Ursula. 
Interniche. 
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engagerade riksdagsledamöter och andra berörda, på Stock
holms central 2000. European Coalition for Farm Animals 
(som Djurens Rätt är ansluten till) hade producerat en ny 
film, ”Some lie dying”, som visade döda och döende djur i 
transporter. 2005 avskaffade EU exportbidragen för levande 
djur efter en förnyad kampanj av Compassion in World 
Farming, koalitionens samordnare.

Jordbruksministern tillsatte därefter en djurtransportut
redning 2001 med riksdagsledamoten Gudrun Lindvall (mp) som 
utredare, som lämnade sitt betänkande 2003 (SOU 2003:6).

Reglerna för djurtransporter har skärpts på många punkter, 
och tillämpningen har blivit bättre på vissa håll i Europa, men 
långt ifrån alla. Knäckfrågan om hur länge transporterna 
får pågå är inte löst och det dröjer några år tills EU väcker 
frågan på nytt. Det stora problemet är att många av EU:s 
medlemsländer saknar intresse för djurskydd och stödjer 
inhemska intressen som profiterar på transporterna.

Flera internationella frågor
Nordiska samfundet blev medlem i Eurogroup for Animals 
1995 när Sverige gick in i EU. Både före och efter har vi deltagit 
i flera kampanjer och bedrivit lobbying för att påverka svenska 
regeringen såväl som svenska EUparlamentariker. Karin 
Gabrielson arbetade på 1990talet med flera internationella 
frågor: saxfångst av vilda djur och protesterna mot kalv
uppfödningen som innebar att kalvarna fick näringsbrist och 
föddes upp i ensamboxar där de inte kunde vända sig om. 
Kemikaliedirektivet har varit en prioriterad samarbetsfråga 
under 2000talet, där djurskyddslobbyn lyckades få gehör för 
sina förslag att begränsa djurförsöksanvändningen.

Djur får inte utsättas för underhållningsvåld
Djurens Rätt agerade mot de övergrepp som uppmärksammats 
mot djur i film, tv och på scenen. Chatarina Krångh ansvar
ade för samordningen. En punktaktion i form av en ”mot
installation” genomfördes utanför Moderna museet i Stock
holm i protest mot att en konstnär i sin ”installation” placerat 
fåglar ensamma i små burar för att illustrera ”mänsklig en
samhet”. En del fåglar dog av stress och ersattes med nya. 
Tillsynsmyndigheten kunde inte agera i avsaknad på be
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stämmelser. Frågan väcktes därför i Jordbruksverkets djur
skyddsråd av Djurens Rätts och Sveriges veterinärförbunds 
representanter, som fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till 
föreskrifter. Jordbruksverket fattade beslut om nya föreskrifter 
om användning av djur i underhållningssyfte 2003.

Djurens rättigheter i  
grundlagen och djurbalk

Frågor som drivs av Djurens Rätt i dag, som mejslades fram 
på 1990talet, både under Roger Petterssons och Katherine 
Lindqvists ordförandeskap, är att djurens rättigheter ska 
införlivas i grundlagen (som har skett i Tyskland) och att en 
djurbalk bör ersätta djurskyddslagen för att inordna allt som 
rör djurskydd, brott mot djurskyddslagen och djurplågeri 
under samma bestämmelser. Roger Pettersson är föreningens 
främste politiske lobbyist.

Djurens Rätt verkar också för att FN ska anta en resolution 
om djurs rättigheter på motsvarande sätt som det finns en 
förklaring om mänskliga rättigheter.

Roger Pettersson har lett Djurens Rätts valarbete inför flera val.
(Tranås tidning 30/7-94)
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Antal medlemmar  
i Djurens Rätt
1882  0
1896  100
1900  100
1904  10 000
1919  8 000
1934  1321
1941  790
1945	  803
1946  763
1951  639
1959	  3 105
1962  4 560
1965  4 847
1967  5 144
1969  6 239
1970  7 134

1971  8 618
1972  10 105
1973  11 538
1974  12 238
1975  12 500
1977  18 323
1979  23 312
1983  31 120
1984  40 727
1985  42 902
1986  46 501
1987  53 290
1988  62 599
1989  63 612
1990  64 817
1991  62 695

1992  61 586
1993  55 641
1994  54 785
1995  52 937
1996  52 337
1997  52 324
1998  49 931
1999  48 344
2000  47 172
2001  45 687
2002	 41 193
2003  40 303
2004  38 004
2005  35 820
2006  35 877
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Ordföranden i 
Nordiska samfundet 
mot plågsamma 
djurförsök 

A. L. Nordwall var den självskrivne förste ordföranden med an
ledning av sin ställning som främste agitator mot vivisektionen 
i Sverige. Vid hans död 1892 fanns ingen ersättare av rang och 
därför valde man att inte utse ny ordförande. Konstprofessor 
Georg von Rosen axlade vice ordföranderollen. Verksamheten 
gick på sparlåga fram till 1900. Ett gift par engagerade sig 
för djurens rätt och en ny epok inleddes. Christian L. Tenow 
kvarstod som ordförande i 24 år och hustrun Elna Tenow var 
den som ledde arbetet. Axel Blomqvist och Ada Dahlström som 
blev ordförande under de mindre aktiva åren tillhörde Elna 
och Christian L. Tenows närmaste krets. De satt i styrelsen 
redan under de mycket aktiva åren mellan 1900 och 1910. 
Axel Blomqvists maka Julie översatte Henry Salts “Animals’ 
Rights” till svenska. Ada Dahlströms make Hjalmar var 
stridbar veterinärprofessor som verkade för bättre djurskydd, 
bland annat vid slakten.

Nordiska samfundet kom att ledas av ett gift par ytterligare 
en period, när Johan Börtz trädde till som ordförande och 
makan Ellen tog ansvar för alla andra förekommande uppgifter. 
Lillemor Holmberg hade suttit i styrelsen i ett antal år och 
varit redaktör för Djurens Rätt i flera år, när hon valdes till 
ordförande. Birgitta Carlssons hade fem års aktivt arbete 
bakom sig, när hon efterträdde Holmberg som ordförande. 
Både Kristina Mattsson och Roger Pettersson började med 
lokalt arbete för att senare bli invalda i förbundsstyrelsen 
och så småningom anställda. Båda två hade mer än tio års 
aktiv verksamhet bakom sig i olika funktioner, när de valdes 
till ordförande.
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Förankringen i organisationen fanns inte när Katherine 
Lindqvist efterträdde Pettersson. Hon var inte ens medlem men 
hade varit verksam internationellt och i USA mot valjakten. Per
Anders Svärd skrev om djurrätt i en socialistisk tidning han var 
redaktör för i slutet på 1990talet och var anställd sedan något 
år, när han blev ordförande. Nyvalda förbundsordföranden 
Alexandra Leijonhufvud har varit medlem sedan slutet på 
1980talet, då hon var aktiv i Stockholm och även anställd 
en period som ekonomiansvarig. 

1882–1892	 	Adolf Leonard Nordwall
	
1892–1900	 	Georg von Rosen 
  (vice ordförande; ny ordförande 
  utsågs ej efter Nordwalls död)
	
1900–1924	 Christian L Tenow
	
1925–1933	 Axel Blomqvist
	
1933–1947	 Georg Kronlund
 
1947–1951	 Ada Dahlström
	
1951–1976	 Johan Börtz
	
1976–1977	 Lillemor Holmberg
	
1977–1993	 Birgitta Carlsson
	
1993–1998	 Kristina Mattsson
	
1998–2000	 Roger Pettersson
	
2000–2003	 Katherine Lindqvist
 
2003–2007	 Per-Anders Svärd
	
2007–		 Alexandra Leijonhufvud
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Djurens Rätt
Djurens Rätt bildades 1882 och är idag Sveriges största djur
rättsorganisation med omkring 36 000 medlemmar. Vi är 
partipolitiskt fristående och arbetar med opinionsbildning 
för ett samhälle som inte förtrycker djur. 

Djurens Rätt anser att djur ska respekteras som individer med 
egna intressen. Djur är levande, kännande varelser – inte saker 
som människan kan utnyttja. Det är oacceptabelt att människan 
kränker djurs rätt till ett naturligt liv. Huvudområdena för 
vårt arbete är djurförsök, livsmedelsindustrin, pälsindustrin 
och konsumentfrågor/veganism.

Djurens Rätt är helt beroende av frivilliga bidrag. Därför är 
vi mycket tacksamma om du stödjer oss. Varje ny medlem och 
varje ny gåva för oss ett steg närmare ett djurrättssamhälle.

www.djurensratt.se
Tel: 08-555 914 00
Plusgiro: 90 10 87-7
















