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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna uppsats är att behandla relationen mellan Gud, människa och djur i Bibeln 

och hur den kan förstås. 

 

Uppsatsen belyser bibelförståelse och skrivs inom ämnet Kyrkovetenskap. Den behandlar 

synen på djur inom kristendomen, dvs främst i Bibeln. Behandlingen av djur inom andra 

religioner och kulturella kontexter belyses inte. Min uppsats är främst en kritisk studie av 

Bibeln och dess tillämpning med särskild hänsyn till hästen, hunden och svinet. Dessa tre djur 

är mitt huvudstudium. Orsaken till detta är att det var dessa tre djur som jag följde under min 

uppväxt och erfor att de behandlades illa. En annan orsak är att meningarna om dem är delade 

på flera sätt: om deras renhet, ätbarhet och värdighet. Uppsatsens huvudfrågeställning är hur 

dessa djur behandlades i Bibeln. Vilka bibelställen kan ha legat till grund för den djursyn som 

förekom i min hembygd? I uppsatsen redovisar jag sådana bibelställen. 

 

Bibeln har varit huvudkällan för uppsatsen. Det är till Bibeln som frågeställningen är bunden. 

Studie av Bibeln är därför i första hand metoden för uppsatsarbetet, för att kartlägga 

bibelställen där djur beskrivs positivt eller negativt. I uppsatsen redovisar jag också hur man 

inom tidigare forskning har ställt sig till frågan om djurs ställning i Bibeln. Analysen och 

slutsatserna är ett resultat av dels bibelundersökningen, dels tidigare forskning. 

 

Bibelundersökningen leder mig fram till slutsatsen att det inte går att hitta en enhetlig och 

entydig syn på förhållandet mellan människa och djur i Bibeln. Jag menar att Bibeln ger en 

motsägelsefull och oklar bild. Olika texter förmedlar olika budskap. Detta gäller också för 

hästen, hunden och svinet. Både Gud och Jesus tycks, som jag ser det, sitta på två stolar när 

det gäller synen på och förhållandet till djur. Min analys utmynnar i att det avgörande är hur 

man uppfattar bibeltexten och vad man läser ut av den. En grym behandling av djur kan vara 

en följd av hur man uppfattar Bibelns texter. Härtill följer att kyrkofäder som Augustinus och 

Thomas av Aquino förstått djuren som underordnade människans vilja. Bibeln kan med andra 

ord fungera som legitimeringsgrund för en omild behandling av djur. Men det är viktigt att 

påpeka att Bibeln inte per automatik legitimerar en grym behandling av djur. Det finns som 

jag redovisar i uppsatsen många bibelställen som pekar i motsatt riktning, dvs till en positiv 

djursyn.  
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DEL 1 

INLEDNING OCH BAKGRUND 

  

  

1:1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

I detta arbete kommer jag att behandla relationen mellan Gud, människa och djur i Bibeln och 

hur den kan förstås. Jag skildrar inledningsvis min uppväxt på landsbygden, där jag mötte hur 

djur hanterades och där jag fann att Bibeln utgjorde rättesnöret för hur djuren behandlades. 

Jag har valt att särskilt studera hästen, hunden och svinet. Därför att om just de tre djuren är 

meningarna delade på flera sätt: om deras renhet, ätbarhet och värdighet. Uppsatsens syfte är 

att kritiskt undersöka hur relationen mellan Gud och människa framställs i Bibeln. Vilka 

bibelställen kan ha legat till grund för den djursyn som förekom i min hembygd, där jag växte 

upp? Hur har man inom tidigare forskning ställt sig till frågan om djurs ställning i Bibeln? 

 

1:2 BAKGRUND 

Jag är född och uppväxt på landet bland djur och bönder. Mina föräldrar var småbrukare med 

häst, kor, grisar och höns. Djuren var en del av familjen. Respekten för djuren var 

utomordentligt stor i min familj. Att utsätta djur för en omild behandling ingick inte i vår 

tankevärld. Djurplågeri var dessutom i vår religiösa miljö en styggelse som vi ansåg att Gud 

inte skulle förlåta. Det vore ett hemskt brott mot Gud och hans heliga skapelse om djur 

behandlades illa. Vår djursyn bestämdes av kristendomens kärleksbudskap att vara god mot 

både människor och djur. 

 

Men den djursynen präglade inte relationen mellan människa och djur på alla gårdar i bygden. 

Där gällde istället Guds fullmakt till människorna att råda över djuren. Det var människan 

som bestämde. Detta åberopades också när vanskötsel och plågande av djur kom på tal. Eller 

när anstötliga slaktmetoder ifrågasattes.  

 

Min uppväxt ägde rum i kyrkans hägn. Min far var kyrkvaktmästare. Kyrkan och kyrkogården 

blev ”mitt andra hem”. Som barn och ung var jag ofta där och hjälpte till med allehanda 

sysslor. Men lika mycket för att ”prata med folk”. Ett återkommande ämne för pratstunderna  

var djuren och dess skötsel. Att slå djur betraktades av många som legitimt. Och ansågs 

välsignat av Gud och kyrkan. Jag minns hur prästen på husförhören talade med folket om att 
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de inte behövde ha dåligt samvete för att döda och äta upp husdjuren eller att aga dem.
1
 

 

Det låg helt i linje med uppfattningen om att Skaparen givit fullmakt till människan att råda 

över djuren. Om inte hästarna och oxarna gick tillräckligt fort framför plogen så hade man rätt 

att kraftfullt dänga piskan i baken på dem. Om inte grisen flyttade på sig vid mathon, så får 

man slå grisen. Om hundvalpen bajsade inne på salsmattan så var det i full överensstämmelse 

med Bibeln att som straffmetod köra hundens nos i skithögen. Så som att olydiga människor 

måste fostras så måste också djuren fostras, var en uppfattning i bygden. 

 

Sätten för att avliva djur skiftade. Katter och särskilt överflödiga kattungar dödades ofta 

genom att slå ihjäl dem med en hammare eller genom att slå dem i väggen eller i stengolvet. 

Eller att helt enkelt trampa ihjäl dem. Det grymma dödandet ansågs vara förankrat i Bibeln. 

Människan hade ju fått Guds fullmakt att råda över djuren, sa man. Och både Gud och Jesus 

dödade ju djur. Vad var skillnaden mellan vägg och stup? 

 

Jag hade en morbror som var bonde. Severin i Brantåsa var en självlärd ”filosof” som 

ifrågasatte kyrkans generösa tolkningar av skapelseberättelserna när det gällde djuren. Han 

var speciellt lömsk mot Thomas av Aquino (1225-1274) och hans läror. Min morbror gick 

främst till storms mot brutala och primitiva slaktmetoder av djur. Det rörde sig om gräsliga 

slaktmetoder som både han och jag med våra egna ögon såg från nära håll. Grisslakten och 

djurhållningen i stort måste humaniseras var min morbrors budskap på 1940-talet. Men det 

gäller tydligen också idag 2014. Tidningen Dagens Nyheter innehöll den 14 mars 2014 ett 

upprop för en humanare grisuppfödning. Tre djur ägnade min morbror särskilt stort intresse, 

nämligen hästen, grisen och hunden. 

 

Jag minns inte en enda gång från min uppväxttid på 1940- och 1950-talen på den småländska 

landsbygden bland bondgårdar, djur och kyrkbesök att prästerna tog djuren i försvar eller att 

de manade till en vänlig behandling av djuren. Trots att det var känt i bygden att djurplågeri 

och vanskötsel av djur pågick. Den kyrkliga församlingen lade sig inte i. 

 

                                                 
1
 Husförhör, förhör som prästen skulle hålla enligt Kyrkolagen 1686 och Konvertikelplakatet 

från 1726 (Nationalencyklopedin, Band 9, sid 178, Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs, 1992). 

Förhöret som skedde rotevis, en geografisk del av socknen, gällde kunnighet om Bibeln och 

Luthers Lilla katekes. 
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År dagens situation mycket bättre? Jag kan inte dra mig till minnes att den Svenska kyrkan 

tog till orda när debatten om de hemska djurtransporterna inom EU rasade som värst vid 

2000-talets början. Eller när de otäcka bilderna på plågade grisar då dök upp i svensk TV. Det 

var tyst som i gravens djup! 

 

Djurvårdsskandalerna i Sverige har inte upphört. Nu senast i februari 2014 upptäcktes grovt 

vanvårdade djur i Varberg. Det som myndigheterna med polisen och länsveterinären i spetsen  

fann var grovt vanvårdade djur, högvis med avföring och ruttnade djurkadaver. Döda kor låg 

kvar i båsen, bundna, och i sin egen gödsel.  

 

Några dagar senare inträffade en ny skandal, när det upptäcktes att 360 grisar på en färja från 

Skåne till ett slakteri i Tyskland under sex timmar transporterades utan vatten och tillsyn. Ett 

antal grisar stod på ett minimalt utrymme med benen nedkörda i blöt dynga.
2
 

 

Det var således redan under de tidiga uppväxtåren som jag blev intresserad av djurens villkor. 

Och som min nu hårda inställning till djurplågeri och vanskötsel av djur grundlades. Djur 

behandlades olika på gårdarna i bygden där jag växte upp. På vissa gårdar slog man boskapen 

och sällskapsdjuren och behandlade dem illa t o m i så kallade religiösa hem. På andra kliade 

man hästen och grisen bakom öronen och lät hunden bo inomhus tillsammans med folket. Jag 

fann att olika tolkningar av Bibeln främst låg bakom vilken inställning till djuren man hade. 

Jag förstod att prästen i församlingen innerst inne gick och hade dåligt samvete för att inte 

Jesu kärleksbudskap också omfattade djuren. Men kyrkoherden intog en neutral hållning  

när djurplågeri och vanskötsel av djur fördes på tal. Vid sådana tillfällen upplevde jag det som 

om prästen gömde sig bakom Bibeln och skapelseberättelserna och den s k råda-över-

fullmakten. Gud hade ju givit människan tillstånd att härska över djuren. Om Gud hade menat 

något annat än vad som står i den ”Heliga Skrift” så hade han väl i så fall sagt detta. Jag 

minns häftiga diskussioner i tornrummet efter högmässan inne i kyrkorummet om djurens 

rättigheter, om hur djur behandlades ute i hemmen och på gårdarna runt om i bygden. 

Diskussionerna handlade främst om vad Bibeln sa i frågan. 

 

                                                 
2
 2014, bl a Sveriges Radio den 11/2 och i Expressen den 12/2 2014. Djurvårdsskandalen på 

färjan mellan Trelleborg och Rostock blev nyhet i Sveriges Radio, SVT och i ett stort antal 

tidningar, bl a i KvällsPosten och Smålandsposten den 21 februari 2014. 
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I bygden rådde uppfattningen att så som Gud och Jesus behandlade djuren, så kunde folket i 

socknen göra detsamma. Ingen rättade heller till sådana uppfattningar.  

 

Vanligt folk gjorde inte exegetiska analyser. De läste i hög grad bibeltexten som den stod. Det 

var textens ord som de uppfattade och som de tog till sig och som sedan kom att styra dem i 

handling i deras vardag. Läste man t ex om Jesus, svinen och stupet, så var det själva 

dödandet som man främst uppfattade från bibelläsningen. Inte något bortförklarande genom 

att skylla på demoner. Man uppfattade det som att Jesus dödade djur. Denna gång var det 

svinen det gällde. Jag fick ideligen bevis på att en brutal behandling av svin hade ett direkt 

och djupt samband med och anknytning till bibelläsningen och därmed till Skriftens ord. 

Därefter tillämpade man själva bibeltexten i vardagen. Bibeln var, med kyrkans sanktion, med 

andra ord vägledande i behandlingen av svin. 

 

Denna uppsats handlar om vad Bibeln säger generellt om djuren och speciellt om hästen, 

hunden och svinet. Vad finns det för bibelställen som talar om eller som förstärker djurens 

underlägsenhet och dåliga ställning? Finns det bibelställen som ger dem en positiv ställning? 

Jag har sökt efter dem och redovisar sådana bibelcitat i denna uppsats. Finns det några ställen 

i Bibeln som kan åberopas för att hantera djuren illa och kanske t o m misshandla dem? Jag 

återger sådana bibelställen naket och kallt utan omskrivningar och friande tolkningar. Jag 

relaterar resultatet av bibelundersökningen till tidigare forskning. 

 

1:3 METOD  

1:3.1 Metod 

Metoden för uppsatsarbetet är i första hand bibelläsning för att kartlägga bibelställen som 

talar negativt eller positivt om djuren och då särskilt om hästen, hunden och svinet. Jag har 

insamlat allt material genom egna textstudier. I första hand av Bibeln. Jag har valt att återge 

bibeltexten så som den står, dvs ordagrant rakt upp och ner. Utan omfattande och djupare 

tolkningar och kommentarer, eftersom det är så jag uppfattar att den lästes av 

lekmannen/lekkvinnan i min hembygd. Perspektivet är brukshistoriskt - hur Bibeln kan ha 

fungerat som grund för kulturell praxis. I uppsatsen behandlas Bibelns böcker som en 

sammanhängande bokkropp, Guds ord, så som jag menar att den uppfattades av bönderna och 

folket i min hembygd. På så sätt har jag gjort en avgränsning mot en rent exegetisk studie. 

Uppsatsen belyser bibelförståelse och fromhet i funktion och skrivs inom ämnet 

Kyrkovetenskap. Den behandlar synen på djur inom kristendomen. Behandling av djur inom 
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andra religioner och kulturella kontexter belyses inte. Det skulle föra för långt och uppsatsen 

bli för omfångsrik.   

 

Jag har i uppsatsarbetet även använt mig av sekundärlitteratur och tidigare forskning. Denna 

har hjälpt mig att finna texter om djur i Bibeln, speciellt hästen, hunden och svinet samt 

fungerat som underlag för analys och resultat. Analysen och slutsatserna är ett resultat av 

bibelundersökningen och tidigare forskning. Uppsatsen utmynnar i en diskussion om Bibelns 

roll för synen på och behandling av djur i vår kultur. Diskussionen baseras på undersökningen 

av Bibeln, tidigare forskning och kritisk reflektion.  

 

Sekundärlitteratur som varit särskilt viktig är följande: Bibelns värld (1953) av Med dr Vilh. 

Möller-Christensen och Teol dr K.E. Jordt Jörgensen, Hunden i kult och religion, (2009) av 

teologerna Jenny Berglund och Ingvar Svanberg, boken Nytestamentlig teologi (1991) av 

professor René Kieffer och hans artikel Människan och djuren i Bibeln (1999) och böckerna 

Människan i miljön – vårdare eller vandal? (1979) och Böcker för livet (2002) av Teol dr 

Göran Agrell. 

 

Bibeln har varit den viktigaste källan i uppsatsen. Det är till Bibeln som frågeställningen är 

helt bunden. Att Bibeln är den viktigaste källan är högst naturligt eftersom Bibeln för 

kristendomen är det viktigaste dokumentet av alla. Bibeln är ursprungskällan. Genom att följa 

Bibeln från första skapelseberättelsen i GT till Uppenbarelseboken i NT undersöker jag hur 

Gud och Jesus – som de framställs av Bibelns författare – förhåller sig till djuren. 

 

1:3.2 Disposition 

Uppsatsens upplägg är följande: 

DEL 1 är inledning och bakgrund. I detta avsnitt redovisas uppsatsens syfte och frågeställning 

samt metod och disposition. 

DEL 2 är redovisningsdelen som inleds med Bibelns Skapelseberättelser och följs av en 

redovisning av tidigare forskning. Därefter följer en redovisning av bibelundersökningen som 

innehåller, dels bibeltexter om Guds och Jesus uttalanden om djur på ett negativt eller på ett 

positivt sätt, dels bibeltexter om frågeställningens tre djur: hästen, hunden och svinet. 

DEL 3 är analys- och resultatdelen som är ett resultat av min Bibelundersökning och tidigare 

forskning. Analysen bygger på redovisningen; uppsatsens del 2. 

DEL 4 är diskussion. 
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DEL 2 

REDOVISNING 

 

2:1 BIBELNS SKAPELSEBERÄTTELSER 

Eftersom allt en gång började med Skapelsen så tycker jag att det är i konsekvens med detta 

att jag börjar med att återge vad Bibelns båda skapelseberättelser säger om hur det viktigaste 

på jorden kom till, nämligen människorna, djuren och naturen. 

 

Första skapelseberättelsen (1 Mos 1) 

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord………….. Gud sade: Vattnet skall vimla av 

levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet …………. Gud sade: 

Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda djur av 

olika arter ………. Gud sade: Vi ska göra människan, som är vår avbild, lika oss. De skall 

härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur, som finns 

på jorden. Gud skapade människan till sin avbild….. Härska över havets fiskar och himlens 

fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.” (1 Mos 1:1-28) 

 

Det första som Gud skapade – sedan han väl skapat ljuset – på den tomma, svarta och livlösa 

jorden var djuren; fåglar stora som små, boskap, insekter, kräldjur och vilda djur. Enligt den 

första skapelseberättelsen skapade Gud människan till sin avbild. Gud sade: ”Vi skall göra 

människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över ………”. (1Mos 1:26) ”Gud 

skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne”. (1 Mos 1:27) 

 

Andra skapelseberättelsen (1 Mos 2) 

Den första skapelseberättelsen (1 Mos 1:1 och 2:4) beskriver jordens uppkomst. Den andra 

skapelseberättelsen (1 Mos 2:4-24) beskriver hur människan blev till. 

 

”Så fullbordades himlen och jorden och allt vad som där finns. Den sjunde dagen hade Gud 

fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud 

välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud 

sedan han utfört sitt skapelseverk.  

Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades”. (1 Mos 2:1-4) 
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”--- då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes 

näsborrar, så att hon blev en levande varelse”. (1 Mos 2:7) ”Herren Gud sade: Det är inte bra 

att mannen är ensam. Jag skulle ge honom någon som kan vara honom till hjälp”.  

(1 Mos 2:18) 

 

”Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna----”  

(1 Mos 2:22) 

 

Tillståndet efter första skapelseberättelsen i Paradiset är fridfullt och harmoniskt. Människor 

och djur lever i fred med varandra. Man äter sig mätta av växter. Men det händer något! 

Människorna får fullmakt att döda och äta djur. (1 Mos 9:2) 

 

Det är i Noa-förbundet efter syndafallet som Gud ger människan tillstånd att döda djur och ha 

dem till föda. (1 Mos 9:2-3). Men detta nödfallsrådande skall inte gälla mellan människor. 

Mellan människor skall fred råda. (1 Mos 9:6)  Det är i Noa-berättelsen som Gud anger 

människans förhållande till skapelsens alla djur. Här skildras det ömsesidiga beroendet och 

respekterandet. På flera ställen i Bibeln framhåller Gud att förbundet gäller både människor 

och djur (1 Mos 8:21, 1 Mos 9:10) 

 

2:2 TIDIGARE FORSKNING 

Otaliga studier har gjorts i ämnet om djuren i Bibeln. Men den granskande och ifrågasättande 

forskningen har skett först under de senaste decennierna. Den tidigare forskningen befäste 

synen på djur utifrån Bibeln och de båda skapelseberättelserna. Den senare forskningen ägnar 

sig mycket åt hanteringen av djuren och människans förhållande till dem. Forskningen har 

påverkat djurhållningen och djursynen.
3
 

 

När det gäller forskningsinsatser vill jag särskilt lyfta fram två svenska teologer nämligen 

René Kieffer och Göran Agrell. Jag vill hänvisa till deras utgivna böcker. För René Kieffers 

del hans bok Nytestamentlig teologi (1991) och hans artikel Människan och djuren i Bibeln 

(1999). För Göran Agrells del hans böcker Människan i miljön – vårdare eller vandal? (1979) 

och Böcker för livet (2002). Jag återkommer till Kieffer och Agrell i det följande. 

 

                                                 
3
 Dirke, 2000, De värnlösas vänner. 
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När det speciellt gäller bibelforskningen om djuren i Bibeln och relationen mellan Gud, 

människa och djur så bör teologen Revd professor Andrew Linzey särskilt framhållas. Linzey 

menar att eftersom Gud värdesätter och omhuldar djuren så bör människan göra detsamma. 

Det är enligt Linzey t o m en skyldighet för människan att ta väl hand om djuren och vårda 

dem väl. Människan har inte fått någon fullmakt av Gud att plåga och döda djuren.
4
 

 

Keith Hendrick är professor i neurobiologi vid Universitetet i Cambridge och en av de 

forskare, som mest har bidragit till att omvärdera synen på husdjurens kapacitet. Han menar 

att djurs begåvning är större än vi trott. Enligt professor Hendricks forskningsresultat finns 

det grisar som tycker om att spela TV-spel och kor som gillar att lösa intellektuella problem. 

Hendrick ”tvivlar på att folk i allmänhet har en aning om hur mentalt avancerade kor, får och 

grisar är”.
5
 

 

En speciell fråga som under senare år har diskuterats inom forskningen är om djuren har 

offrats på vinstbegärets och lönsamhetens altare. Har stordjurhållarna slagit dövörat till för 

kornas jämmer i överfyllda lastbilar och för grisarnas skrik med variga liggsår i överfulla och 

av avföring fyllda kättar? Den tidigare professorn i dogmatik vid Köpenhamns universitet Ole 

Jensen för om detta ett resonemang. Jensen påpekar att industrialiseringen med nya 

produktionsmetoder är mycket stark och i det närmaste omöjlig att stoppa. Jensen berättar att 

det sedan 1920-talet i Danmark har funnits sekulariseringsteologiska inslag i många kyrkliga 

predikningar. Men han tvivlar på att prästernas predikningar hade någon större verkan på 

totalindustrialiseringens produktionssätt inom jordbruket. Och de därav påtvingade höga 

räntabilitetskraven. Det blev mest ytlig nostalgi. Jensen tror att förråandet inom 

djurhållningen hänger samman med stordriftens och djurindustrialiseringens erövringar. 

Stordriften legitimerar människans rovdrift av djuren.
6
 Här efter vill jag lyfta fram två 

engelska forskare som har ägnat sig åt att beskriva hur olika befolkningsklasser uppträder mot 

djur och hur man tar hand om dem. Deras slutsatser är viktiga för min frågeställning. 

 

Den engelske sociologen Keith Tester tar upp frågan om makt och dominans och om att 

markera gränser och ”sätta ner foten”, tex att använda piskan.  

                                                 
4
 Linzey and Çohn-Sherbok, 1997, After Noah: Animals and the Liberation of Theologi, sid 

20. 
5
 Uppgiften hämtad från artikel i SV/D den 3/8 2009. 

6
 Jensen, 1979, Vördnad inför skapelsen - Människan i miljön-vårdare eller vandal?, sid 100-

119. 
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Den för givet tagna stora skillnaden mellan djur och människa skapade under tidig-modern tid plats för stor 

brutalitet mot djur som ett sätt att visa på dominans och markera gränser. Det finns en äldre och en yngre 

djursyn. Borgerskapet i England utvecklade under 1700-talet en mildare syn på djur som stod i kontrast till 

böndernas, underklassens och adelns syn på djur som skulle vara av äldre datum där antropomorfism spelade 

en viktig roll.
7
 

 

Även den engelske professorn i historia vid Oxford, Keith Thomas, är inne på samma tankar: 

  
Den nya känslosamheten kom först till uttryck antingen hos välbeställda stadsmänniskor, som inte hade 

någonting med jordbrukets processer att göra och som visade en tendens att betrakta djuren mer som 

sällskapsvarelser än som arbetande enheter, eller hos välutbildade landsortspräster, vars känslor skilde sig 

från känslorna hos de vanliga människor de hade omkring sig.
8
 

 

Keith Thomas fortsätter att beskriva hur djursyn och behandling av djur skiljer sig mellan 

olika befolkningsklasser.  

 

När allt kom omkring styrde till och med arbetarna över djuren, som de kunde sparka och förbanna när något 

gick på tok. Jordbrukets djur var en sorts underklass, som gav även den lägst stående lantarbetare 

förvissningen att han inte stod längst ned på den sociala skalan 
9
 

 

Forskare som jag redovisat i det föregående har hävdat att det var utvecklingen i sig som 

förde med sig en humanare djursyn. Människan, dvs folket humaniserades och samtidigt 

deras behandling av djuren. Humanismens och moderniseringens vindar spred sig också i 

Sverige. Idehistorikern Karin Dirke hävdar i sin doktorsavhandling att den tidiga 

djurskyddsrörelsen var en framstegsoptimistisk rörelse som tänkte sig en ljusnande framtid 

där förnuft och vetenskap med teknikens och rationalitetens hjälp skulle se till att djurens 

villkor förbättrades.
10

 

 

Jag övergår nu till att hänvisa till tre svenska moral- och etikforskare: Tomas Nygren, Göran 

Collste och Helena Röcklinsberg. 

Läraren i etik vid Johannelunds teologiska högskola i Uppsala, Tomas Nygren uttrycker sig så 

här: ”Gud är skaparen. Vi är Guds avbilder med förmåga att avgöra vad som är rätt och vad 

som är fel, eftersom de etiska villkoren för livet är till fullo inskrivna i själva Skapelsen”. 
11

 

Skapelsen är alltså utgångspunkten för alla tolkningar. Gud gav människan rätten att härska 

över djuren och rätten att avgöra vad som är ont och vad som är gott för djuren. Men Tomas 

Nygren tillägger: ”En renodlat skapelsegrundad etik ger uttryck för en alltför optimistisk 

                                                 
7
 Tester, 1991, Animals and Society. The Humanity of animal Rights, sid 51 och 55. 

8
 Thomas, 1988, Människan och naturen, sid 205. 

9
 Thomas, 1988, Människan och naturen, sid 50. 

10
 Dirke, 2000, De värnlösas vänner, sid 4. 

11
 Nygren, 2001, Bibeln och etiken, sid 12. 



 13 

människosyn och glömmer hur syndafallet fördärvat eller åtminstone skadat människans 

etiska omdömesförmåga”.
12

 Människan kan handla fel mot djuren när omdömet, dvs 

förmågan att avgöra, sviktar. Eller när man felaktigt tror att förfogandefullmakten från Gud 

inte har några inskränkningar.  

 

Moralen är samhällets kitt hävdar etikforskaren professor Göran Collste. ”Ett samhälle är 

byggt på förväntningar, på tillit och förtroende. Alla de outtalade normer och regler som vi  

följer i vardagen håller ihop samhället; de fungerar som samhällets kitt”.
13

 Detta omfattar 

också vårt uppträdande mot djuren. Religionerna betyder mycket för moralen. Kristendomen 

har varit en viktig moralisk inspirationskälla och har spelat en stor roll för det humanistiska 

tänkandet. 

 

Teologen och etikern Helena Röcklinsberg har tagit upp frågan om kyrkans inställning och 

det teologiska tänkandet i djurdebatten. Hon pekar på människans självklara särställning 

eftersom hon är skapad till Guds avbild.
14

 

Helena Röcklinsberg menar att någonting som kanske spelar mindre roll i dagens djurdebatt 

är kyrkans inställning och det teologiska tänkandet. Där har det varit självklart att människan 

har en särställning i Skapelsen eftersom hon är skapad till Guds avbild och utifrån detta att det 

finns en given hierarki mellan Gud och människa å ena sidan och resten av skapelsen å den 

andra. Jag citerar Helena Röcklinsberg:  

 

Då är det lätt att ta den förståelsen av människan som intäkt för att bruka och förbruka djuren. Men det är 

intressant att modern teologisk djuretik ifrågasätter både den här människosynen och den hierarkiska 

relationen. Istället menar man att människan bara har en funktion, nämligen att vårda den skapelse som 

hon inte har kunnat åstadkomma själv och att den enda särskilda position människan kan ha är att inse att 

hon har ett ansvar. I förlängningen leder det till en omtolkning av förståelsen att människan är skapad till 

Guds avbild: om man hänvisar till den, hur kan man ta det som intäkt för att vi får behandla djuren så att 

de stressas fysiskt och psykiskt? Om människan i egenskap av att vara Guds avbild har rätt att bruka och 

förbruka naturen måste det betyda att Gud är sådan – annars är vi inte lika Gud när vi missbrukar och 

våldför oss på naturen. Antingen måste man då frångå den traditionella gudsbilden, att Gud är kärleksfull, 

nådefull, ödmjuk och tjänande eller, om man föredrar att behålla den, se det som människans uppgift att 

uppträda kärleksfullt och tjänande gentemot människor, djur och natur. Då får man alltså vända på hela 

perspektivet och förståelsen av människans särställning.
15

 

 

Helena Röcklinsberg menar vidare:  

 

                                                 
12

 Nygren, 2001, Bibeln och etiken, sid 12. 
13

 Collste, 2012 Inledning till etiken, sid 12. 
14

 Röcklinsberg, 2002, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens småskrifter nr 3. 
15

 Röcklinsberg, 2002, De oskäliga kreaturen, sid 38-39. 
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att kyrkan har medverkat till en distansering mellan människa och djur. Kyrkan var av olika skäl mån om 

att upprätthålla människans överhöghet över naturen, och då man läser om det är det lätt att tro att det var 

någonting som ”alla” tänkte sig.
16

 

 

 

Ett exempel på den katolska kyrkans uppfattning är påven Pius IX:s vägran på 1800-talet att 

godkänna en organisation för djurskydd i Rom, när han sade till den engelska 

antivivisektionisten Anna Kingsford: ”Madame, människan har inga skyldigheter mot 

djuren”.
17

 

 

Teologins syn på relationen mellan människa och djur ägnas uppmärksamhet i den 

kanadensiske teologen, professor emeritus Rod Precces forskning. Hans uppfattning är att 

Darwins evolutionsteori om arternas uppkomst inte har ”påverkat dåtidens inställning till eller 

behandling av djuren i den ena eller andra riktningen”.
18

 

 

En forskare som betytt mycket för att ifrågasätta den traditionella synen på människan som 

Skapelsens krona och centrum är den amerikanske historieprofessorn Lynn White J:r som 

levde åren 1907-1987. White menar att Första Mosebokens första kapitel som förkunnar att 

människan är skapad som Guds avbild och satt att härska över djuren har medverkat till ett 

otyglat skövlande över natur och djur. Bibeltexten har hjälpt till att betona djurens 

underlägsenhet.
19

 

 

Fil.dr. Karin Dirke ger i sin doktorsavhandling De värnlösas vänner mycket stor 

uppmärksamhet åt djurvännen Per Adam Siljeström (1815-1892). Han förekommer på inte 

mindre än ett 20-tal sidor i hennes avhandling. P.A. Siljeström framförde uppfattningen att 

djuren har utvecklingsmöjligheter och ett visst mått av förnuft. Siljeström menade att godhet 

mot djur leder till en human behandling också av människor. En huvudtes för honom var att 

människor med felaktig hänvisning till Gud förtrycker och plågar djuren. Människan kan bara 

åberopa sin makt och sin styrka. Man kan egentligen säga att Siljeströms tes var att kyrkan 

tog skydd av Gud när man skyddade människans djurplågeri.
20

 

 

                                                 
16

 Röcklinsberg, 2002, De oskäliga kreaturen, sid 29. 
17

 Singer, 2006,  In Defence of Animals, sid 76. 
18

 Röckinsberg, 2004, Sv/D den 17/7 . 
19

 White, Jr, 1969, The Historical Roots of Our Ecological Crisis, sid 42-47. 
20

 Siljeströms uppfattningar återgivna i Karin Dirkes doktorsavhandling De värnlösas vänner. 
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Två kyrkofäder har mer än andra haft stor betydelse för bibeltolkningen om djuren. Det är 

Augustinus från Hippo och Thomas av Aquino. Augustinus levde åren 354-430. Han 

betraktas som västerlandets främste kyrkofader, teolog och filosof. Thomas av Aquino levde 

åren 1225-1274. Han var italiensk filosof och teolog. Han blev munk och inträdde i 

dominikanerorden. Anledningen till att jag i min uppsats särskilt lyfter fram just dessa två 

kyrkofäder är att flera senare både kyrkofäder, filosofer och teologer tar upp och hänvisar till 

och för vidare just Augustinus och Thomas av Aquinos stora negativa betydelse för 

människans relation till djuren. Två av dagens svenska teologer och forskare Tommy Kuusela 

och Helena Röcklinsberg, kritiserar starkt de två kyrkofäderna. 

Religionshistorikern Tommy Kuusela uttrycker sig så här:  

 

Redan kyrkofadern Augustinus (353-430) skrev att människan till skillnad från djuren är en rationell 

varelse och den inflytelserika dominikanermunken Thomas av Aquino (1225-1274) framhöll att djuren 

saknade intellekt och att de inte skulle återuppstå efter döden, vilket uteslöt dem från ett liv efter detta. 

Djur saknade enligt den kristna läran en själ och fick inte begravas samman med människor. Man menade 

att djur saknade känslor, en tanke som kom att förändras något under senmedeltiden, men som levde kvar 

så sent som på 1600-talet då anhängare till filosofen Descartes i upplysningsanda misshandlade hundar 

och menade att de inte kände smärta.
21

 

 

Universitetslektorn och etikforskaren Helena Röcklinsberg uttrycker sig så här om 

Augustinus och Thomas av Aquinos läror:  

 

Beträffande Augustinus ”Gud kan inte kräva av människan att hon skall behandla djuren rättvist, vilket 

visas av att Jesus skickar en svinflock utför stupet. Djuren kan inte inkluderas i rättighetssfären, eftersom 

de saknar rationalitet”. Beträffande Thomas av Aquino ”Människan står inte bara över djuren genom sin 

gudsavbildlikhet, hon har också rätt att bruka dem för sina syften. Även om skapelsen i sig är god och 

djuren vackra, är de enligt Thomas skapade till människans hjälp”.
22

 

 

Med Augustinus lanserades uppfattningen att djur inte skulle ägnas någon moralisk empati. 

Augustinus såg människan som Skapelsens krona. Etik kom att endast bli något exklusivt för 

människan. Efter Augustinus upphörde medkänslan för djur menar den brittiske idéhistorikern 

Richard Sorabji (f 1934). Med Thomas av Aquino utvecklades den negativa djursynen. 

Djuren är endast till för människan. Djuren har enligt Thomas av Aquino inga själar.  

Han ansåg enligt vad flera teologer och filosofer senare kommit fram till att djur är 

förnuftslösa och förtjänar inte kärleksbudskapets tillämpning. Människan har ingen plikt att 

                                                 
21

 Kuusela, 2009, Hunden i kult och religion, sid 109. 
22

 Röcklinsberg, 2004, Sv/D den 17/7. 
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älska eller att bry sig om djuren. Han förnekade att människan var moraliskt bunden av 

skapelseberättelsens lika behandling av människa och djur. 
23

 

 

Jag återgår nu till de två svenska teologer och forskare som har betytt särskilt mycket för mig 

i mitt uppsatsarbete. Det är René Kieffer och Göran Agrell. De utgår från i Bibeln. De 

åberopar Bibeln. Jag förenas med dem, eftersom jag själv har Bibeln som huvudkälla och 

huvuddokument i detta uppsatsarbete. René Kieffer föddes i Frankrike år 1930. Han växte 

upp i Luxemburg. Han flyttade till Sverige år 1965 och var verksam vid universiteten i Lund 

och Uppsala där han disputerade och sedermera blev professor i NT:s exegetik. Han avled år 

2013. Jag motiverar således det stora utrymme, som jag ger åt René Kieffer med att han ser 

Bibeln som ett viktigt dokument för att belysa frågan om människans relation till djuren. Jag 

redovisar här några huvuddrag i René Kieffers syn på Bibeln och djuren.
24

 Djuren skapades i 

nära samband med människan, understryker Kieffer och hänvisar till Bibeln (1 Mos 1:26). 

På femte skapelsedagen kommer djuren till. Och dagen efter, på sjätte dagen, skapar Gud 

människan. Samtidigt får människan fullmakt att råda över djuren. 

 

Djuren har enligt Kieffer ett symbolvärde i Bibeln. Kieffer skriver att ”Judarna var i stort sett 

ett agrarfolk. Som mer än många stadsmänniskor idag stod i ett levande samband med 

djurvärlden”. ”Det är ett av skälen varför Bibeln så gärna tar djur som exempel på olika 

mänskliga aspekter: 

 

Fienden kallas för en hund (Ps 22:17), en armé som invaderar kallas för gräshoppor (Jes 

33:4), folket uppfattas som får under en herde (Jer 23:1-8, Hes 34, Joh 10:1-16), lammet blir 

sinnebilden för Kristus (Joh 1:29, Upp 5:6), duvan symboliserar den helige anden (Mark 

1:10), lejonet kan förkroppsliga Kristi kraft, men också fiendernas aggressivitet: ” ----Se, han 

har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot”. (Upp 5:5) ”De spärrar upp sina gap 

som rovlystna, rytande lejon”. (Ps 22:14)
25

 Det är viktigt att utöver det tillfälliga bruket av 

bilder tagna av djurvärlden se de bärande teologiska linjerna i Bibeln. ”Hur förhåller sig 

djuren till människan i skapelsen, och hur ingår de i det frälsningens drama som beskrivs i 

Bibeln”, frågar sig Kieffer. Både djuren och människorna är underkastade döden, menar 

Kieffer. Människan liknar de oskäliga djuren.”Det går människors barn som det går boskapen, 

                                                 
23

 Sorabji, 1996, Animal Minds and Human Morals. 
24

 Artikel i den katolska kulturtidskriften Signum, nr 8/1999. 
25

 Kieffer, 1999, Människan och djuren i Bibeln, sid 21. 
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dem alla går det lika. Som boskapen dör, så dör också de. Samma slags ande har de också 

alla. Ja, människorna har inget framför boskapen, ty allt är fåfänglighet. Alla går de till 

samma mål. Alla har de kommit av stoft, och alla skall de åter bli stoft”. (Pred 3:19f)
26

 (Citat 

direkt från Keiffers artikel.) Just uttrycket ”de oskäliga djuren” återkommer jag till. 

 

Jag övergår till frågan: Människans närhet till djuren. Detta kommer till uttryck i berättelsen 

om profeten Noa och hans ark. Gud och människan är i förening med att hjälpa djuren att 

överleva. Både djur och människa finns med i förbundet som Gud ingår med Noa. ”Baksidan 

av denna närhet till djuren är att de kan uppfattas som syndfulla och bestraffas”, anser René 

Kieffer.
27

 Exempel på detta är menar jag: ”Om en oxe stångar någon till döds …. så skall 

oxen stenas ….” (2 Mos 21:28) liksom påbudet om dödsstraff vid tidelag. (3 Mos 20:15) 

Men det finns enligt Kieffer också det omvända förhållandet att djuren bistår människan, t ex 

när korparna hämtar bröd och kött till profeten Elia vid bäcken Kerit. (1 Kung 17:6) Eller när 

en åsninna vägrar att gå vidare på vägen och räddar Bileam trots att denne slår henne tre 

gånger. (4 Mos 22:22-33) 

 

En annan viktig fråga som Kieffer tar upp är: Är människan mer betydelsefull än djuren? 

På den frågan fastslår Kieffer: ”Men bibeln har ändå den uppfattningen att människan står 

över djuren”. Som stöd för sin uppfattning pekar Kieffer på och hänvisar till Bibeln, att det är 

Adam som ger namn åt alla djur. (1 Mos 2:20)
28

 

 

Kieffer slår fast att människan enligt Bibeln får lov att döda djuren och lägga dem under sig 

för att livnära sig. Om detta ger Gud ett klart besked till Noa och hans söner: Kieffer åberopar 

här Bibeln (1 Mos 9:3)”Allt som lever och rör sig skall vara er föda”; …. (1 Mos 9:3) 

När det gäller uttrycket att ”lägga under” så talar René Kieffer klartext. Han menar att detta 

uttryck ”har ofta missförståtts och lett till en exploatering av djuren ….. inte är förenligt med 

Bibelns huvudbudskap. En av de stora bovarna i västerlandets historia har varit filosofen 

René Descartes som hade en mekanisk uppfattning om djuren. Han frånkände dem ett 

egentligt själsliv”.
29

 René Descartes levde åren 1596-1650 och var fransk filosof, 

vetenskapsman och präst. Kieffer fortsätter på detta tema. Han åberopar Bibelns texter.  

                                                 
26

 Kieffer, 1999, Människan och djuren i Bibeln, sid 21. 
27

 Kieffer, 1999, Människan och djuren i Bibeln, sid 22. 
28

 Kieffer, 1999, Människan och djuren i Bibeln, sid 23. 
29

 Kieffer, 1999, Människan och djuren i Bibeln, sid 23. 
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I Paradiset rådde enligt Bibeln en harmoni mellan djuren. Det fanns inte någon uppdelning 

mellan vilda och tama djur. Det var Evas och Adams synd som förstörde skapelsens balans. 

(Rom 8:20) Balansen återställs under Guds beskydd. Daniel kan vistas i lejongropen utan att 

skadas. (Dan 6:19ff). Jesus levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. (Mark 

1:13) De lärjungar som den uppståndne Jesus skickar ut skall ta ormar med sina händer utan 

att bli skadade. (Mark 16:18) Ett harmoniskt paradisiskt tillstånd återuppstår: ”Då skall vargar 

bo tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med killingar och lejon och 

gödboskap skall samsas ihop och en liten gosse skall valla dem. Kor och björnar skall gå och 

beta, deras ungar skall ligga tillsammans och lejon skall äta halm liksom oxar. Ett dibarn skall 

leka invid en huggorms hål och ett avvant barn sträcka ut sin hand efter giftormens öga”.    

(Enl Kieffer Jes 2:6-8, Jes 11:6-9). René Kieffers slutord är:  

 

De stora linjer som bibeln tecknar präglar fortfarande mycket av våra diskussioner om djurens och 

människans förhållande till varandra. Bibliska tankar utgör också ofta grunden för dem som med en 

humanistisk utgångspunkt fortsätter att hävda människovärdet utan att därför glömma människans ansvar 

för djuren.
30

 

 

 

Göran Agrell teol dr i NT:s exegetik. Han har redigerat boken Människan i miljön – vårdare 

eller vandal?, som utkom 1979 och skrivit boken Böcker för livet från 2003. Agrell har gjort 

en teologisk karriär: bl a konsulent i socialetiska frågor vid Svenska Kyrkans Centralråd, 

direktor för Stockholms Teologiska Institut och högskolelektor vid Ersta Sköndal högskola.  

Göran Agrell ställer viktiga frågor, t ex frågan; vad ligger i att människan skapades till Guds 

avbild? Det är en mycket viktig fråga därför att just uttrycket ”skapad till Guds avbild” är en 

avgörande fråga när det gäller ställningstagandet till överhöghet över djuren. 

 

Göran Agrell menar att ”I någon mening står hon (=människan, mitt förtydligande) närmare 

Gud än den övriga skapelsen. Hon har en speciell ställning i världen som innebär att hon inte 

är underställd någon annan än Skaparen själv”.
31

 Det är i 1 Mos 1 som förhållandet mellan 

Gud, människa och djur tas upp. Göran Agrell pekar på den viktiga gränsdragningen: ”Vad är 

det som är gudomligt? Vad är det som skall respekteras och ägnas vördnad? Var går gränsen 

mellan Skaparen och det skapade?”
32

  

                                                 
30

 Kieffer, 1999, Människan och djuren i Bibeln, sid 25. 
31

 Agrell, 1979, Människan i miljön-vårdare eller vandal?, sid 32. 
32

 Agrell, 2003, Böcker för livet, sid 49. 
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”Att människan är Guds avbild betyder inte att hon e n s a m skulle vara Guds goda skapelse 

eller välsignad av Gud. ---- och Gud välsignade djuren och uppmanade dem att föröka sig 

precis så som han gjorde med människorna”.
33

 Att Gud också välsignade djuren och 

uppmanade också dem att föröka sig betyder således inte att de jämställdes med människan, 

än mindre att de gjordes till människans överordnade. Göran Agrell betonar i sin analys av 

skapelseberättelsen att bland alla jordens djur ”har människan positionen som herre”.
34

 Därav 

att människan skall härska över djuren. 

Gud gav människan fullmakt att "härska" över djuren. Men det finns enligt Göran Agrell 

reservationer, inskränkningar i rätten att härska. Frågan avgörs av vad man lägger i ordet. 

”Detta härskande betyder inte” enligt Agrell ”att människan får döda djuren för att ha dem till 

föda”. ”Att människan skall råda över djuren kan ses som en analogi till att solen skall ”råda 

över dagen” och månen "råda över natten” ”.
35

 ”Solen och månen råder över dag och natt i 

oegentlig mening. Detsamma gäller människans rådande över djuren. Det innebär att bland 

alla levande varelser har människan i relation till djuren en ledande ställning, högst status. 

Detta betyder inte att människan har tillstånd att obegränsat utnyttja eller förgöra djuren”.
36

 

Fullmakten betyder således inte en fri behandling av djuren. Gud tilldelar människan 

brukningsrätten av djuren men också ett ansvar för djurens väl och ve. Med dessa ord slår 

Gud fast att människan har skyldigheter mot djuren. Bibeln säger således att människan inte 

får behandla djuren hur som helst. 

 

Själsfrågan 

Det är själsfrågan och förnuftsfrågan som kyrkofäder, filosofer och teologer under årens lopp 

har diskuterat med liv och lust. Jag nämner endast tre av dem i den långa raden. 

 

Den alexandrinske teologen och kyrkofadern Origenes (ca 185-ca 254) påminde om likheter 

mellan människan och djuren. Han menade att plantor och djur har en själ som kan komma att 

återfödas.
37

 

 

                                                 
33

 Agrell, 1979, Människan i miljön-vårdare eller vandal?, sid 32. 
34

 Agrell, 1979, Människan i miljön-vårdare eller vandal?, sid 32-33. 
35

 Agrell, 1979, Människan i miljön-vårdare eller vandal?, sid 33. 
36

 Agrell. 1979, Människan i miljön-vårdare eller vandal?, sid 33. 
37

 Uppgiften hämtad från Röcklinsbergs artikel Guds avbild respekterar djurens rätt, Sv/D 

den 17/7 2004. 
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Den engelske filosofen John Locke (1632-1704) hävdade att det endast fanns en gradskillnad 

mellan djur och människa och att djuren har sinnen. 

 

Den brittiske filosofen Jeremy Bentham (1748-1832) hävdade djurens likavärde med 

människan och att djuren kan uppleva både glädje och lidande. 

 

Karin Dirke tar i sin doktorsavhandling upp själsfrågan och djurens känslor. Hon hänvisar just 

till filosoferna Locke och Bentham.  

 
De betonar djurens likhet med människan. Likheten är det basala skälet till att djuren bör skyddas. Man 

markerar att det mellan människor och djur enbart existerar en gradskillnad, inte en artskillnad. I grunden 

hänger det ihop med en kunskapsteoretisk utgångspunkt – att all kunskap inhämtas via 

sinneserfarenheten. Också djuren har sinnen och kan alltså få kunskaper på samma sätt som människan, 

om än i lägre grad.
 38

 

 

Främst betonar man emellertid djurens förmåga att lida, att känna smärta, men också deras 

intellektuella kapacitet och moraliska förmåga. 

 

När det gäller själsfrågan och frågan om djurens värdighet har jag sökt efter bibelställen som 

speciellt talar om att djuren saknar förnuft och värdighet. Jag har funnit följande tre 

bibelställen: 

- Ords 30:2 ”Jag är som ett oskäligt djur, mänskligt förstånd fattas mig” 

- 2 Pet 2:12 ”Dessa människor är som oskäliga djur….” 

- Jud v 10 ”---liksom de oskäliga djuren----” 

 

2:3 GUD OCH JESUS 

Jag redovisar i det följande bibeltexter där Bibelns författare beskriver hur Skaparen/Gud och 

Jesus uppfattar djur. På ett positivt sätt eller på ett negativt sätt. Det är viktigt att påpeka att de 

flesta uttalanden som textförfattarna har lagt i Guds och Jesus mun är generella om djur. Men 

dessa generella uttalanden omfattar också de tre djur hästen, hunden och svinet, som ingår i 

uppsatsens frågeställning. 

 

2:3.1 Gud 

Gud glömde inte bort djuren när han gav uppdraget till Noa att rädda jorden. 

Också djuren skulle räddas från flodvågen. Gud befäste sitt förbund. Inte bara med 

                                                 
38

 Dirke, 2000, De värnlösas vänner, sid 285. 
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människan. Utan också med djuren. Gud höll sitt löfte. Inte bara till Noa. Utan också till alla 

djur. Det minsta djur, hane och hona, skulle få följa med i Arken. (1 Mos 6:19) 

Gud glömmer inte bort ens de minsta fåglar, inte ens en sparv. (Luk 12:6) 

 

Att Gud håller djuren kär och värnar om dem och respekterar dem som hans skapelse framgår 

av hans förbund med både djur och människa. (1 Mos 9-10) 

Guds omsorg om både människa och djur framgår på flera andra ställen i Bibeln, t ex av 

liknelsen om det förlorade fåret. (Matt 18:12-14) 

 

Men djur var i Guds ögon inte lika mycket värda som en människa. 

Det framgår av att Abraham för att spara sin son Isak istället fick offra ett djur, en vädur.  

(1 Mos 22:13) Offerdjuret var en bagge, som hade fastnat med hornen i ett busksnår. Offer 

var en viktig handling inom judendomen och inom många andra religioner. Offret sågs som 

en gåva till guden eller som en hyllning och ett tack. Offret kunde vara av olika slag, t ex tack 

för god skörd eller ett offer för att blidka Gud eller för att be om förlåtelse för att få en synd 

sonad. Men frågan är om Gud ville ha djuroffer. Bibeln ger på denna punkt inget klart besked. 

I GT begär Gud djuroffer. Men det finns också bibelställen där Gud avböjer djuroffer. ”Vad 

skall jag med alla era slaktoffer?” säger Gud. (Jes 1:11) 

Gud är t o m mycket brutal och hård i sitt besked till människorna: ”----Ni har blod på 

händerna. Tvätta er, rena er! Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er göra 

det goda”. (Jes 1:15-17) 

 

Genom sin fullmakt gav Gud klartecken till människan att utnyttja djuren och använda dem 

för sitt uppehälle och välbefinnande. Djuren hjälpte människan att höja sin levnadsstandard. 

Och Gud sade till Petrus: ”Petrus, slakta och ät!” (Apg 10:13) För djurens del skedde det 

emellertid med livet som insats. (1 Mos 1:1-28) 

 

Bibeln är full av exempel som visar hur djur användes av människan för sitt uppehälle och 

utveckling. Stamfadern Abraham var beroende av djur för sin och familjens existens. (1 Mos 

18:7-8, m fl)  

Människan använde således djuren som hjälp i sin utveckling och för sitt eget välbefinnande. 

Jakt och fiske, dvs dödande av djur, var nödvändiga inslag för överlevnad.  
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Gud delade in djuren i rena och orena. Vilka som var avskyvärda och icke avskyvärda.  I 

tredje Moseboken finns renhetslagarna. (3 Mos 11-15). Gud klassificerar djuren i ”lagen om 

rena och orena djur”. Genom denna mycket detaljrika lag förbjöd Gud sitt folk att äta kött av 

djur, som idisslar och inte har kluvna hovar. Lagen stämplade kameler, svin, hare och kaniner 

som orena och icke ätbara djur. Till föda godkändes inte heller örn, falk, korp, struts, fiskmås, 

hök, gam, stork och häger. Endast de vattendjur som hade fenor och fjäll fick ätas. Svinet var 

således ett orent djur och icke ätbart. 

 

Gud stämplade alltså ut vissa djur. Som orena. Som avskyvärda. Gud straffade dem med 

döden som åt av vissa djur. Det gällde t ex svinet. (-) ”de som äter svinkött, kräldjur och 

råttor, de skall alla gå under, säger Herren” i Jesaja. (Jes 66:17)   

”Så skall ni kunna skilja mellan orent och rent, mellan djur som får ätas och djur som inte får 

ätas”. (3 Mos 11:47) 

 

Gud själv använde djur som redskap för att plåga människan. Ja, t o m för att döda människor. 

(1 Mos 3:14, 4 Mos 21:6) 

 

Djuren själva fick ta stora risker, med livet som insats, när de på Guds befallning angrep 

människorna. När människorna slog tillbaka så dödades många djur. Det var fråga om 

massakrer. Gud själv plågade således utan barmhärtighet fyra djur, gräshoppan, 

grodan/paddan, myggan och flugan till döden i de s k plågorna mot Egyptens folk. 

Den första och stora plågan är gräshoppan. (Joel 1:4) 

Den andra plågan är paddan eller grodan. (2 Mos 8:2) 

Den tredje plågan är myggan. (2 Mos 8:16) 

Den fjärde plågan är flugplågan. (2 Mos 8:24) 

 

Men samtidigt visade Gud omsorg om djuren. Han hjälpte både människor och djur. "Se på 

himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder 

dem”. (Matt 6:26) Gud mättade de unga lejonen, han skaffade mat åt korpen och dess ungar,  

han gav vildåsnan hennes frihet. (Job 39:1-11) Gud gav vatten åt alla markens djur. (Ps 104) 

  

Gud vill att människan skall hjälpa djuren. Han är mycket tydlig därvidlag. Gud tar  

djurens parti "Om du ser att din broders åsna eller oxe har fallit omkull på vägen, skall du inte  

vända ryggen till utan hjälpa honom att få upp djuret igen". (5 Mos 22:4) 
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Ännu tydligare uttrycks detta: ”Du skall inte binda ihop munnen på en oxe som tröskar”.      

(5 Mos 25:4)       

 

Allt detta gör Gud av godhet och för sin kärlek till djuren. För att understryka sin omsorg om 

djuren så vill han att vilodagen också skall omfatta djuren. (2 Mos 20:10) Senare i texterna  

pekar Gud ut oxen, åsnan och något annat lastdjur som skall vila från det dagliga slitet.  

(5 Mos 5:14)       

 

Med detta menar Gud att djuren skall värnas. Man kan tolka detta bibelställe som att Gud  

menar att människan har ett ansvar för djuren. Gud ger en moralisk förmaning till människan 

att uppträda humant mot djuren. Han talar dessutom om onda och goda djurhållare. "Den  

rättfärdige sörjer för sina djur, men den ondes omsorg är grymhet”. (Ords 12:10) 

 

Men Gud kommer också i samma andemening med en värdering av människa och djur.  

Han säger: "----Är inte ni (dvs människorna) värda mycket mer än de (dvs djuren)”? 

(Matt 6:26) 

 

Gud kom i konflikt med djur. Gud förbannade ormen - trots att han skapat den och sett  

till att Noa tog med den i Arken: Ormen "...., förbannad skall du vara, utstött från boskapen 

och de vilda djuren ----”. Ormen blev på Guds befallning inte bara människans fiende utan  

också alla övriga djurs fiende. (1 Mos 3:14) 

 

Gud använde sig av djur för att döda människor. ”Då skickade Herren ormar mot folket,  

giftormar som bet israeliterna så att många av dem dog”. (4 Mos 21:6) 

 

2:3.2 Jesus 

Djur fanns nära Jesus vid viktiga tillfällen i hans liv på jorden. Jesus föddes och döptes i 

närvaro av djur. Inte av profeter och skriftlärde. Utan av djur, t o m av lågt stående djur. En 

lågt stående åsna räddade enligt traditionen Jesus och hans föräldrar Maria och Josef på flykt 

från Herodes dödshot ut ur Betlehem till Egypten. Således inte något av de högre stående 
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djuren, en häst eller kamel.
39

    

   

Jesus möter djuren 

. När han föddes.  

  Tolkning om att det fanns djur i ett stall med en krubba. (Luk 2:7. ) 

 

. När han döptes av Johannes Döparen.  

  En duva sänktes över honom. (Matt 3:16) 

 

. När han vistades i öknen   

  40 dagar, så umgicks han med vilda djur. (Mark 1:13) 

 

. När han gjorde sitt intåg i Jerusalem. 

  Han färdades på en åsna.( Joh 1:29-36) 

 

Åsnan stod för fred och ödmjukhet. Men åsnan var det mest ringaktade av alla djur. 

Det bör påpekas att åsneköttet var orent. ”Ända sedan patriarktiden omtalas åsnan i Bibeln   

som last- och riddjur. Som riddjur användes särskilt åsninnor”.
40

 

”På Salomos tid övergick man till att bruka hästen till militära ändamål, varvid åsneryttaren   

kom att bli sinnebilden för fredsfursten”.
41

 

”----Se, din konung kommer till dig. ----, ridande på en åsna, ----”. (Sak 9:9) 

Det var denna profetia som Jesus uppfyller vid sitt intåg i Jerusalem. 

. När han vistades i öknen.  

  Han var ensam där i 40 dagar och levde i harmoni med de vilda djuren. Jesus "vallar 

  lejonet”. (Mark 1:13)  Jesus ”levde bland de vilda djuren” och änglarna betjänade honom”.   

  (Mark 1:13). 

 

Johannes liknade Jesus vid ett lamm 

”Guds lamm”. (Joh 1:29-36). 

 

                                                 
39

 Det har sagts, skrivits och målats att Maria red på en åsna när hon som höggravid färdades 

från Nasaret till Betlehem för att föda. Men ingenstans i Bibeln lämnas några upplysningar 

om detta. 
40

 Möller-Christensen/Jordt Jörgensen, 1953, Bibelns Djurvärld, sid 85. 
41

 Möller-Christensen/Jordt Jörgensen, 1953, Bibelns Djurvärld, sid 87. 
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Jesus satte liksom Gud olika värde på människa och djur. "....ni är mer värda än aldrig så 

många sparvar". (Matt 10:31) ”Hur mycket mer värd än ett får är inte en människa”.         

(Matt 12:12), ”---- Och hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna”? (Luk 12:24) 

 

Jesus gjorde en jämförelse mellan djuren och sig själv. ….”Rävarna har lyor och himlens 

fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud”. (Matt 8:20) 

 

Jesus drev ut fåren och oxarna ur templet. Och duvorna tyckte han inte heller passade 

i helgedomen.(Matt 21:12. Jesus rensar templet). En tolkningsfråga uppkommer om Jesus 

upprensning av templet i första hand handlar om djuren som skall offras eller om att Jesus 

protesterar mot kommersen. Han ville ha ut månglarna ur templet. Men samtidigt befriade 

Jesus duvorna, fåren och oxarna från att bli dödade genom att de slapp att offras. Med andra 

ord Jesus körde på samma gång ut djuren som han räddade dem. 

 

Jesus manade människorna att inte kasta brödet åt hundarna eller pärlor åt svinen. (Matt 7:6) 

Han tog därigenom avstånd från hundar och svin. Svinen betecknade Jesus som ondskefulla:  

”---de vänder sig om och sliter sönder er”. (Matt 7:6) 

 

Jesus stressade svin in i döden. Jesus låter orena andar fara in i de orena svinen, som störtade 

utför ett stup och 2 000 svin omkommer. (Mark 5:11-20) 

 

Jesus gav makt åt lärjungar att trampa på ormar. ”Se, jag har givit eder makt att trampa på 

ormar och skorpioner--- ” (Luk 10:19) 

 

På Jesus pluskonto står att genom hans religion, kristendomen, kom slutet på djuroffren. Det 

var Jesus gåva till djuren. Jesus död på korset var offret för alla människor. Efter det var det 

av religiösa skäl onödigt att offra djur av allehanda slag. 

 

Jesus använde ofta djur för att ge kraft åt sina ord och sin visdom.  

"Se på himmelens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske 

fader föder dem". (Matt 6:26) 

 

Jesus nämner djur i sina liknelser. Detta sker bl a när han talar om en kamel i nålsögat/ och  

när han gör det om att sila mygg och svälja kameler. (Matt 19:24) 
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2:4 FRÅGESTÄLLNINGENS TRE DJUR 

 

2:4.1  Inledning 

2:4.2  Hästen 

2:4.3  Hunden 

2:4.4  Svinet 

  

2:4.1 Inledning 

Det är några av Bibelns djur som jag här behandlar särskilt. Det är de som är en del av 

uppsatsens frågeställning. Hur behandlades dessa tre djur av människor i den bygd där jag 

växte upp. Och vad har Bibeln att säga om dessa tre djur. Och slutligen vilka var bibeltexterna 

som människorna tog lärdom av. 

 

Jag grundar inte vad jag kommer att säga på intervjuundersökningar utan på mina egna 

upplevelser, erfarenheter och intryck som gällde hur hästen, hunden och svinet behandlades. 

Jag går tillbaka i tiden och ger först en bakgrundsbeskrivning med några uppgifter om de tre 

djurens härkomst och ställning, särskilt på Bibelns tid. 

 

2:4.2 Hästen 

Historia och ursprung 

Hästen har olika position inom olika religiösa traditioner. Hästen står som en symbol för 

styrka. Men betraktas som ett hedniskt och kulturellt främmande djur.
42

 

Stäpperna i Asiens inre är hästens ursprungliga hemvist. De äldsta bevisen för användning av 

hästar går tillbaka till en krigisk semitstam från 1800-1600 f Kr. Dessa krigare hade hästar 

som dragare av sina stridsvagnar när man lade under sig delar av Mesopotamien och Syrien.
43

 

 

Bibeln 

Hästen nämns inte bland de djur som Abraham får som gåva av farao. Däremot omnämns får, 

kor, åsnor och kameler. (1 Mos 12-16). Men senare i 1 Mos finns hästen med. ”De kom med 

sin boskap till Josef, och han gav dem bröd i utbyte mot hästarna, fårhjordarna, nätboskapen 

och åsnorna”. (1 Mos 47:17).  

 

                                                 
42

 Möller-Christensen/Jordt Jörgensen, 1953, Bibelns Djurvärld, sid 45. 
43

 Möller-Christensen/Jordt Jörgensen, 1953, Bibelns Djurvärld, sid 44. 
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Enligt Bibeln användes inte hästen som riddjur i fredstid, utan enbart som stridsdjur.
44

 Hästen 

blev en symbol för krig och övermod. För att inte signalera om strid och krig så flyr Josef 

enligt traditionen med den gravida Maria på en åsna från Betlehem. Och Jesus rider inte in i 

Jerusalem på en häst utan på en åsna. (Sak 9:9) ”De hämtade åsnan och fölet och lade sina 

mantlar på dem, och han satt upp”. (Matt 21:7). Hästen var således ett stridsdjur i armén. 

”Salomo hade 4.000 stallplatser med vagnhästar och ytterligare 12.000 hästar. (1 Kung 4:26) 

Dessa var förlagda dels i vagnsstäderna, dels hos kungen i Jerusalem”. 

”Och Josua gjorde som Herren hade sagt: han skar av hälsenorna på deras hästar och brände 

upp deras vagnar”. (Josua 11:9)      

 

När Israel blivit ett konungarike började man använda hästar. Men inte kungarna Saul och 

David. De båda ansåg att hästar var något hedniskt och främmande och som inte borde ha 

någon plats hos Israels folk. Därför stred de till fots och inte från vagnar dragna av hästar.
45

 

Att använda hästar betraktades inte bara som ett brott mot civil lag och mot gammal sed, utan 

också som ett brott mot Guds lag.
46

 Gud tog avstånd från hästar: ”Men han må icke skaffa sig 

hästar i mängd, och icke sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många 

hästarna…” (5 Mos 17:16, 1917 års Bibel). Men Davids son Absalom bröt mot Gud, mot 

seden i Israel och mot sin far och skaffade sig vagnar och hästar. (2 Sam 15:1) Även Davids 

andre son, Adonia, skaffade sig hästar. (1 Kor 1:5) Liksom Kung Salomo, som köpte dyra 

hästar från Egypten och Sicilien. Med dessa dyrbara djur moderniserade han Israels här med 

många hästar.
47

 

 

Hästar i olika färger. 

Profeten Sakarja talar om hästar i olika färger: röda, svarta, vita och fläckiga. (Sak 6:2) 

 

Apokalypsens fyra ryttare (träsnitt av Albrecht Dürer) är en berättelse ur Bibelns 

Uppenbarelsebok. Det är en berättelse om världens undergång, en Jesus uppenbarelse 

återgiven av aposteln Johannes. 
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Hästarna i Uppenbarelseboken är 

- en vit häst, som är segraren (Upp 6:2) 

- en röd häst, som är kriget (Upp 6:4) 

- en svart häst, som är svälten (Upp 6:5-6) 

- en gulblek/grön häst, som är döden (Upp 6:8) 

 

Hästar i Himlen 

Kristi segertåg skildras i Uppenbarelseboken som en ritt: ”Och jag såg Himmelen öppen, och 

fick där se en vit häst; och mannen som satt på den heter ”Trofast och sannfärdig”, och han 

dömer och strider i rättfärdighet”. (Upp 19:11, 1917 års Bibel). Jesus kommer tillbaka till 

Jorden på en vit häst. Enligt Uppenbarelseboken (Upp 19:14) finns det många vita hästar i 

Bibeln. ”De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt skinande 

linne”. 

 

Att hästar finns i Himlen skildras på flera ställen i Bibeln. Profeten Elias himmelsfärd är ett 

exempel på detta. Han for till Himlen på en vagn dragen av hästar. 

”Medan de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld 

och skilde dem åt. Och i en stormvind for Elia upp till Himlen”. (2 Kung 2:11)           

 

2:4.3 Hunden 

Hunden är ett djur som värderas mycket olika inom olika religioner och kulturer. Att jämföras 

med en hund ansågs mycket kränkande. I samtliga de tre abrahamitiska religionerna råder en 

ambivalent och mångtydig inställning till hunden. Men mest negativ. Hundar var föraktade 

djur i det gamla Israel. Hunden betraktades som oren och farlig, avskrädesätare och förvildad. 

Man skulle hålla hunden på avstånd. I traditionen fanns många varningar, t ex bönen blir 

ogiltig om en hund passerar en bedjande människa. Muslimska rättslärde menar att om en 

hund äter från ett kärl så måste kärlet tvättas minst sju gånger innan en människa får äta från 

samma kärl. 
48

 I många religiösa traditioner betraktas hunden som en psykopomp, dvs en 

varelse som vägleder en död till dödsriket; en ”själaförare” till ett liv efter detta. 
49
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Historia och ursprung 

Hunden är inte bara som det populärt heter människans bästa vän utan också människans 

äldsta vän och husdjur. ”De varit människans följeslagare i åtminstone 15 000 år, förmodligen 

betydligt längre, kanske rent av 100 000 år tillbaka i tiden”.
50

 Vargen betraktas som hundens 

ursprung. Tämjandet från vild till tam hund har sin början i östra Eurasien. Därav följer att 

hunden inte i alla tider har varit varken ett tamt husdjur eller ett gosedjur. Sådana slutsatser 

får vi inte dra av Bibelns beskrivningar av dåtidens hundar. De var oftast kringströvande, 

halvvilda och herrelösa djur som kunde gå till angrepp mot människor. Efter mörkrets inbrott 

så gick hundarna ut och sökte mat.
51

 Psalmdiktarna i Gamla Testamentet skriver: ”De 

kommer varje kväll, de ylar som hundar och stryker omkring i staden”. (Ps 59:7) Den 

negativa inställningen till hundar i Bibeln får man söka däri att hunden var ett halvvilt och 

herrelöst djur som gjorde livet osäkert för många. Hunden åt allt som de fann, t o m döda 

människor som i Isebels fall. De tömde soptunnorna på avfall och matrester. ”Var afton 

komma de tillbaka, de tjuta såsom hundar och stryka omkring i staden”. (Ps 59:7) 

 

Bibeln 

På biblisk tid höll hunden främst till i landsbygdens byar. Enligt Moseböckerna var hunden 

inte populär. Hunden var ett orent och föraktat djur. I Palestina betraktades hunden som en 

oren avskrädesätare, ofta förvildad och farlig för människor. Att bli kallad för eller jämförd 

med en hund var något oerhört negativt och kränkande. Hundar var orena och otänkbara att 

ätas. Synen på hunden i Bibeln är ambivalent, dels är hunden nyttig och aktad som vaktdjur, 

dels är den opålitlig och farlig. Därför var hunden inte något sällskapsdjur. Man skulle vara på 

sin vakt mot hundarna. Hunden var oren och hotfull. Det är inte bara i Tredje Mosebok i GT 

som det varnas för hundar. Även i NT skrivs det negativt om hunden. I Filipperbrevet varnar 

Paulus: ”Var på er vakt mot de där hundarna, de där skadegörarna, den där sönderskärelsen”. 

(Fil 3:2) 

 

Men det fanns en egenskap hos hunden som judarna uppskattade. Hunden var vaksam och 

kunde hålla vakt. De slog larm om folket stördes av tjuvar och vilda djur. 

 

Aposteln Paulus propagerar mot judarna med hjälp av hunden. Han menade att hundarna är 

orena. Judarna likaså som inte tagit till sig den kristna tron. 
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För att markera att hunden förknippas med något negativt och kränkande så skriver Matteus: 

”Ge inte det som är heligt åt hundarna ….”. (Matt 7:6) 

 

I Bibeln finns emellertid också ett kärleksbudskap förknippat med hunden. Hunden sattes före 

ett annat djur, trots att hunden betraktades som ett lågt stående väsen. ”Den som tillhör de 

levandes skara har ännu något hopp. Bättre en levande hund än ett dött lejon”. (Pred 9:4) 

Med andra ord: det är bättre att få överleva som något lågt stående väsen än att inte få 

överleva alls. Men samtidigt finns i Bibeln en mycket negativ liknelse om hunden. Det är 

berättelsen om en förtappad man som inte tog till sig det kristna budskapet. I Petrus brev 

liknas mannen vid en oren hund som vände åter till sin egen spya eller en nytvättad gris som 

återvänder till gyttjan i stian. ”Det har gått dem som det så sant sägs i ordspråken: hunden 

vänder om till sin spya, och tvättat svin vältrar sig i smutsen”. (2 Pet 2:22) Jag återger här 

några andra bibeltexter som bör uppmärksammas i detta sammanhang. 

. Om kvinnan och brödet: 

Hon svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna”. (Matt 

15:26) 

Under senjudendomen kallades hedningarna för ”hundar”. Det var ett hemskt skällsord. 

 

. Om tiggaren Lasaros: 

”----Hundarna kom till och med och slickade på hans sår”. (Luk 16:21) 

Bibeltexten om Lasaros är berättelsen om tiggaren som ligger utanför en rik mans dörr. Att 

hundarna t o m slickar Lasaros sår kan ses som en barmärtighetsgärning. Men det värsta som 

kunde hända var att en oren föraktad hund slickade hans sår. Så småningom kommer den rike 

mannen till helvetet och tiggaren Lasaros till Himlen. 

. Om Isebel som hunden åt upp: 

Hunden åt upp allt som den kom över, t o m kadaver. 

”Också om Isebel har Herren talat: henne skall hundarna äta på Jisreels mark”.  

(1Kung 21:23-24) 

”----:På Jisreels mark skall hundarna äta Isebels kött, och hennes lik skall bli till gödsel på 

Jisreels mark----”. (2 Kung 9:36-37) 

”Men när de kom för att begrava henne fann de inte mer av henne än skallen, fötterna och 

händerna”. (2 Kung 9:35). 
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Hunden ansågs ha samma funktion som asgamen. ”De av Jerobeams släkt, som dör inne i 

staden, dem skall hundarna äta upp----” . (1 Kung 14:11)  

. Om hundar som älskar lögnen: 

”Men utanför är hundarna ….. som älskar lögnen och lever i den”. (Upp 22:15) 

 

2:4.4 Svinet 

För judarna var svinet ett mycket orent djur, som man inte fick befatta sig med. Man fick inte 

komma i närheten av deras döda kroppar. Och man fick absolut inte äta svinkött.  

(3 Mos 11:7-8, 5 Mos 14:8) De som åt svinkött skulle t o m förgås. Svinet jämfördes med 

råttor. (Jes 66:17). Det var förbjudet att använda svin som offer i templet. Men Israels 

grannfolk använde svinet både som offerdjur och till föda.
52

 Israels grannfolk ägnade sig åt 

svinuppfödning. Egypterna hade stora svinhjordar. Sålunda hade fursten över El Kab i början 

av 18:e dynastin omkring 1550 f Kr en hjord på 1 500 svin.
53

    

 

Men israeliterna höll svinen på avstånd och tog avstånd från dem både tiden före och efter 

Kristus. Under fångenskapen i Babel tvingades Israels folk till avfall från Herren. De deltog i 

hedningarnas offerfester och åt svinkött. (Jes 65:2-4). Men det fanns judar som vägrade att äta 

svinkött. De valde i stället en kvalfull martyrdöd.
54

 

 

Det har spekulerats mycket om orsakerna till bibelskrivarnas och judarnas brutala omdömen 

om svin och varför svinet stämplades som orent. Svinet är ett partåigt hovdjur. Det har helt 

kluvna klövar. Men för judarna var det ändå ett orent djur. Bibelns förbud är kompromisslöst. 

”----svinet, ty det har visserligen helt kluvna klövar men idisslar inte, det skall vara orent för 

er”. (3 Mos 11:7)  

 

Det har antytts att det är de många oetiska dragen hos svinen som gör att de ligger risigt till. 

Samt att de blir alldeles okontrollerbara i sin jakt efter föda. De t o m äter upp sin egen 

avkomma. De har svårt att skilja på fysisk renhet och orenhet. De tycker om att rulla sig i 

sörjan. Svinen saknar renhetskänsla. De och avföringen luktar illa. Bibeln skriver om detta. 

”…. och tvättat svin vältrar sig i smutsen”. (2 Petr 2:22)  Och Jesus sade: ”…. och kasta inte 

era pärlor åt svinen; de trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er”. (Matt 7:6) 
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Med detta menar Jesus troligen att svinen inte kan förstå värdet av dyra pärlor eller skönhet 

över huvud taget.
55

 

 

Att arbeta med svin var ett lågt stående jobb. Det simplaste som man kunde inneha. Det var 

som i Bibelns liknelse om den förlorade sonen en förnedrande och vanhedrande 

sysselsättning. (Luk 15:11-32). I berättelsen om ”den besatte och svinhjorden” låter Jesus 

orena andar fara in i en svinjord som får till följd att svinjorden störtar ner för ett stup och 

möter döden. (Mark 5:11-20). Denna händelse har betraktats som ett Jesus ställningstagande 

mot svinet. Det har också sagts att man kan inte kräva att djuren skall behandlas rättvist när 

Jesus själv skickar en svinflock på 2 000 svin utför stupet in i döden.
56

. Svinet har en låg 

ställning i flera religioner. Inom t ex Hare Krishna-rörelsen hör svinet och hunden till de lägst 

stående av alla djur. Reinkarnation innebär att man återföds som djur och kan degraderas till 

att likna en hunds eller ett svins kropp i nästa liv. Det vore det värsta straff av alla. 
57

 

 

DEL 3 

ANALYS OCH SLUTSATSER 

Syftet i denna uppsats är att behandla relationen mellan Gud, människa och djur i Bibeln och 

hur den relationen  framhålls och kan förstås. Uppsatsen är en kritisk studie av Bibeln och 

dess tillämpning med särskild hänsyn till hästen, hunden och svinet. Jag redovisar de 

bibelställen som kan ha legat till grund för den djursyn som fanns i min hembygd, där jag 

växte upp och relaterar dem till tidigare forskning. 

 

Min genomgång av Bibelns texter leder mig fram till att det inte går att hitta en enhetlig och 

entydig syn på förhållandet mellan människa och djur i Bibeln. Bibeln ger en motsägelsefull 

och i min mening oklar bild. Olika texter förmedlar olika budskap. Detta gäller även för 

”mina” tre djur: hästen, hunden och svinet. Både Gud och Jesus tycks sitta på två stolar. På 

ena stolen skapade Gud djuren jämbördiga med människan. Men detta upphävdes i realiteten 

när Gud gav människan fullmakt att råda över djuren, ta dem i besittning. Gud lät dessutom 

själv döda djur, t ex när han sände svåra plågor över Egyptens folk. Enligt 2 Mos gav Gud 

människorna rätten att dominera över djuren, att bruka och styra över dem. Dubbelheten i 
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Bibeln uttrycks också genom att Gud pekar ut vissa djur som orena, förbjudna att äta och 

umgås med och andra som rena och ätbara. 

 

Bibeln sätter också Jesus på två stolar. På ena stolen tar han ställning för djuren. På den andra 

stolen värderar han människan högre. Också Jesus tog avstånd från vissa djur. Jesus delade in 

djuren i onda och goda. Lammet var gott. Svinet var ont. Jesus beskrivs inte som djurvänlig, 

men djur fanns med vid de viktigaste händelserna i hans liv. Jesus föddes i ett stall och lades i 

en krubba avsedd för djur. Djur var närvarande vid hans födelse. En duva var närvarande när 

Jesus döptes. En åsna tog Jesus in i Jerusalem. Men senare i sitt liv lät han brutalt döda djur, 

när han skickade orena andar in i dem och därmed dödade en hel svinjord. Helena 

Röcklinsberg menar att det blir svårt för människan att förstå att hon ska behandla djuren väl 

när Gud låter Jesus skicka en svinflock utför stupet. 
58

 

 

Bibelns uttolkare har markerat människans överlägsenhet över djuren. Den traditionella 

kristna synen på djur har varit att människan och djuren inte är jämbördiga. Människan får 

använda djuren för sitt liv och uppehälle.
59

 1 Mos 1:26 har därvid varit vägledande. Detta 

bibelställe om skapad till Guds avbild har varit avgörande för relationen mellan människa och 

djur. Djuren har ansetts sakna själ. Därmed har de också stämplats som ovärdiga och som 

underlägsna människan.
60

 Kyrkofäderna Augustinus och Thomas av Aquino stod båda för en 

negativ syn på djuren.
61

 I deras ögon saknade djuren värde. Särskilt nutida teologer har 

kritiserat den negativa synen på djur hos kyrkofäderna. Exempel på detta i Sverige är Tommy 

Kuusela
62

 och Helena Röcklinsbeerg.
63

  

 

Det är viktigt att framhålla att i Bibeln framställs det också som att Gud känner omsorg om 

djuren, att de inkluderas som en viktig del av Skapelsen. Jag vill poängtera att Bibeln inte per 

automatik legitimerar en grym behandling av djur. Något som lyfts fram t ex av R. Stephen 

Kaufman och Norman Phelps.
64

 De menar bägge att Gud i Bibeln känner stor omsorg om  

djuren och inkluderar dem som en viktig del av Skapelsen. Bibelforskaren Andrew Linzey  
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anser att det är en skyldighet för människan att ta väl hand om djuren. Han menar att 

människan inte har fått någon fullmakt att behandla djuren illa. 
65

 I ett flertal bibeltexter 

framställs det som att både Gud och Jesus är positiva till och tar väl hand om  djuren. Särskilt 

kan här framhållas ”Liknelsen om det förlorade fåret” (Matt 18:12-14) och när Jesus umgås i 

harmoni t o m med de vilda djuren (Mark 1:13). Jesus medverkade till att skapa en god 

vänskap mellan människa och djur. Teologerna René Kieffer och Göran Agrell menar att det 

finns bibeltexter som ofta har missförståtts och lett till exploatering av djuren.
66

 Agrell hävdar 

att människans rådande över djuren inte betyder att människan har tillstånd att obegränsat 

utnyttja eller förgöra djuren.
67

 

 

Min analys är att det avgörande är hur man uppfattar bibeltexten och vad man läser ut av den. 

Den amerikanske professorn Lynn White J:r, som jag behandlat i det föregående hävdar att 

Bibelns texter har hjälpt till att betona djurens underlägsenhet.
68

 Man kan således med stöd av 

Bibeln säga att en orsak till en grym behandling av djur är en direkt följd av hur man uppfattar 

Bibelns texter. Bibeln kan med andra ord fungera som legitimeringsgrund för en omild 

behandling av djur. Hur man uppfattar att Gud och Jesus ser på djuren och agerar mot dem 

har blivit många människors syn och handlande. Gud är läromästaren och människorna hans 

elever. Just detta synsätt var ju också det som Augustinus och Thomas av Aquino företrädde. 

 

Jag anser att frågan om makt över djuren har haft stor betydelse för relationen mellan 

människa och djur. Både i det förgångna och i nutid. Jag har i det föregående om makt och 

dominans behandlat den engelske sociologen Keith Tester, som jag nu åberopar i detta 

sammanhang. Människan vill gärna dominera. Och visa och utöva makt. Också mot djuren. 

Maktbegäret är en vanlig mänsklig egenskap. Som har fått en stor frihet i just relationen till 

djur. Ju närmare som sällskapsdjuren kommer människan, desto svårare blir det att avgöra 

själsfrågan, eftersom människan enligt gudstron genom sin själ kan komma i personlig 

kontakt med Gud. Vilket inte djuren kan enligt mångas uppfattning. Professor Keith Hendrick 

har bidragit till att omvärdera husdjurens kapacitet. Han hävdar att djuren har större 

begåvning än vad som tidigare framgått.
69
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Grundorsaken till den destruktiva inställningen till djuren menas ligga i den judiskt kristna 

traditionen och utgår från en bibeltolkning som innebär att människan själv avgör hur djuren 

skall hanteras, eftersom hon av Gud är satt att härska över djuren och fått fullmakt att förvalta. 

René Kieffer kommer in på frågan. Och ännu mer Lynn White J:r som menar att människan 

har valt att tolka Bibeln så, att människan genom vårdnadsfullmakten utställd av Gud har tagit 

sig alla rättigheter men knappast accepterat några skyldigheter. När det gäller förändringar av 

djursynen så är min uppfattning att det är utvecklingen i sig som självständigt starkt har 

bidragit till en positivare djursyn. Jämsides med att människan, dvs folket, humaniserades, så 

humaniserades också deras syn på och behandling av djuren.
70

 Exempel på moderna filosofer 

som i kontrast till kristen tradition haft en positiv djursyn är John Locke och Jeremy Bentham 

och på senare tid Karin Dirke. 

 

Min slutsats är att det för människorna i min hembygd var Bibeln som var deras främsta 

vägvisare för hantering av djur. Särskilt gällde detta för hästen, hunden och svinet. 

Augustinus och Thomas av Aquinos syn på djur som underordnade människan präglade deras 

uppfattning och i Bibeln hittade man legitimerande förebilder för att behandla djur illa. 

 

DEL 4 

DISKUSSION 

Enligt min mening är människans agerande mot djuren en följd av hur Bibelns texter har 

uppfattats. Hur man har uppfattat hur Gud och Jesus ser på djuren och agerar mot dem har 

också blivit många människors syn och handlande. Speciellt svinet fick i Bibeln, som jag har 

påpekat, en låg ställning. Den negativa inställningen till svinet har hängt med under årens 

lopp. Jag har en upplevelse från senare år som stödjer detta. Jag blev vittne till hur två män 

lastade svin  på ett lastbilsflak genom att hålla djuren i benen och kasta upp dem. När jag 

påpekade att de gjorde svinen illa så svarade en av männen att det är ju bara grisar. Och den 

andre mannen lade till: så här gjorde man ju på Jesus tid! (Även om det inte då fanns 

lastbilar!) 

 

Jag har träffat djurägare som anser att alla djur måste hållas efter för att bli drägliga och 

lydiga i umgänget med dem. En travhäst måste tränas in och en hund övas för att lyda order. 
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Dessa djurägare har ansett att också en ko och ett svin måste få lära sig att veta hut och visa 

respekt. Därför måste man slå och aga dem. Precis som den engelske sociologen Keith Tester 

anser att med brutalitet mot djuren så markerar man gränser och visar just på dominansen. Jag 

har också mött förvånansvärt många människor som inte velat ingripa när de har sett hur djur 

misshandlats. Det kan vara ett uttryck för att inte vilja lägga sig i. Men det kan också vara en 

rest av tankegods som härstammar från kyrkofäder, filosofer och teologer som har givit djuren 

en människan starkt underordnad ställning och som har stämplat djuren för att sakna själ, 

förnuft och värdighet. Sådana ställningstaganden har levt vidare under årens lopp och som jag 

ser det har de inflytelserikt påverkat djursynen negativt och lika inflytelserikt negativt 

påverkat människans behandling av djuren. Därför saknas motivation att lägga sig i. 

 

Under senare år har många uppmärksammade fall av djurplågeri inträffat. Flera av dem har 

gällt grisar. Polis- och veterinärmyndigheter har betraktat vanvården som vidrig.
71

 Den 

danske professorn  Ole Jensen frågar sig om djuren har offrats på vinstbegärets och 

lönsamhetens altare. Detta gäller inte minst svin. Om detta blev vi påminda om så sent som i 

mars 2014, då det framkom att danska svinuppfödare klipper av svansarna på griskultingarna 

utan bedövning, s k svanskupering.
72

 Ingen allmän debatt av värde har förts i Sverige om de   

s k djurfabrikerna, om den industrialiserade djurhållningen eller om transporterna, där djuren 

står packade som sillar i burar och boxar. 

 

De senaste årtiondena har främst unga människor börjat kritiskt granska gamla fördomar och 

ärvda förutfattade meningar om djuren. Den ingrodda uppfattningen att människan är 

överlägsen djuren har börjat ifrågasättas och penetreras av den moderna forskningen. Med 

djurrättsrörelsen, med naturvänner och trädkramare och med böcker som Rachel Carsons Tyst 

vår (1962) och senare Isabella Lövins Tyst hav  - jakten på den sista matfisken (2007) har en 

ny syn kommit in i bilden av människa och djur. Den gamla bibliska traditionen och 

symboltänkandet har ifrågasatts. 

 

Forskningen har på ett positivt sätt påverkat både djursyn och djurhållning och har tillfört 

debatten om djuren i anslutning till djurskandalerna värdefulla fakta. Men vi är, menar jag, 

bara i början av en djupare sådan diskussion. Det finns många frågor för forskningen att ta tag 

i. Frågan om uppträdandet mot djuren, små som stora och om deras rätt att få leva i vår 
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omsorg är en sådan fråga. En annan viktig fråga är att problematisera frågan om djurens värde 

och värdighet i relation till människan. Hur når vi en balanserad uppfattning om människans 

relation till djuren. Den ena frågan efter den andra reser sig på vägen till ett rimligt 

ställningstagande till frågan om alla djurs rätt att få leva och omfattas av människans 

omvårdnad. Om inte alla djur skall få leva: var skall gränsen gå? 

 

Teologin är bara i sin början av en djupare tolkning av vad egentligen Bibelns budskap om 

djuren innebär. Ännu har ingen bred ifrågasättande diskussion ägt rum i Sverige om Bibelns 

budskap om djur. Jag tror att troende människor och då särskilt ungdomen i framtiden 

kommer att kräva att kyrkan blir aktivare mot djurskandaler och djurplågeri. Många kristna 

väntar sig vägledning av kyrkan. Kyrkans teologiska syn på förhållandet mellan Gud, 

människa och djur kommer som jag tror att få ökad betydelse. Kanske kan kyrkan genom just 

den här frågan få en fråga som innebär ökat intresse för både kristendomen och för kyrkan. 
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