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Ko med 300 liters metanuppsamling direkt från tarmsystemet. 
Prototyp utvecklad av Argentinas National Institute for 
Agricultural Technology (INTA) 2014. 



Donna Haraway, Primate Visions, 1989, s. 4: 

”Scientific practice and scientific theories produce and are embedded in 

particular kinds of stories. Any scientific statement about the world 

depends intimately upon language, upon metaphor. The metaphors may be 

mathematical or they may be culinary; in any case they structure scientific 

vision. Scientific practice is above all a story-telling practice in the sense 

of historically specific practices of interpretation and testimony.”



Ovan t.v. Newark, New Jersey, USA.  Ovan t.h. Plasticulture/Greenhouses, Almeria, Spanien.
Nedan t.v. Boskapsstallar och restdamm, Texas, USA Nedan t.h. Tulpanfält, Lisse, Holland



Vem vill vi vara släkt med? En arg babian (eller gäspar den bara) eller en bonobo som chillar i solen med sin bebbe?

Hur vi beskriver våra rötter tenderar bli ett ideologiskt val och vetenskapen skräddarsys alltför lätt som bevismaterial.



Personifikation av nationen Albanien som framställer fiendeländerna 
som djur: schimpans, huggorm och leopard (Karikatyr fr 1913).



Carol Adams: The Sexual Politics of Meat (1990)

Jacques Derrida: ”carnofallogocentrism” i essän ”Eating well” (1989, eng 1991)

Lisa Gålmark: Skönheter och odjur (2001) 



• ”The Animal Turn” – vändningen mot djuren i hum-sam-ämnena

• Human-Animal Studies (disciplinära och interdisciplinära djur-människa-studier)

• Critical Animal Studies (som ovan men med djurens befrielse ur människans grepp 
och ägande som uttalat motiv)

• Environmental Humanities (ett bredare interdisciplinärt fält som HAS ibland ingår i)

• Ecofeminism (ekologiskt-feministiskt perspektiv, ibland på särartsfeministisk grund)

• Posthumanism (samlar perspektiv som önskar minska vetenskapens 
antropocentrism och prioritering av det mänskliga subjektet, till förmån för nya 
kunskaper om andra agenser och aktörer.) Se t ex Cary Wolfe: What is 
posthumanism? 2010 samt Åsberg, Hultman, Reed (red) Posthumanistiska 
nyckeltexter, 2012.



Jill Greenberg: ur serien End Times, 2006 ur serien Monkey Portraits, 2006 



Perttu Saksa: ur serien Echo, 2011 
(41 foton från Europeiska museer)



Pigs

Us all on sore cement was we.

Not warmed then with glares. Not glutting mush

under that pole the lightning's tied to.

No farrow-shit in milk to make us randy.

Us back in cool god-shit. We ate crisp.

We nosed up good rank in the tunnelled bush.

Us all fuckers then. And Big, huh? Tusked

the balls-biting dog and gutsed him wet.

Us shoved down the soft cement of rivers.

Us snored the earth hollow, filled farrow, grunted.

Never stopped growing. We sloughed, we soughed

and balked no weird till the high ridgebacks was us

with weight-buried hooves. Or bristly, with milk.

Us never knowed like slitting nor hose-biff then.

Nor the terrible sheet-cutting screams up ahead.

The burnt water kicking. This gone-already feeling

here in no place with our heads on upside down.

Les Murray

Translations from the Natural World, 1992

[Svin

Vi alla på såriga cementen. 

Inget ljus värmde då inte. Inget sörpafrossnade 

under stolpen med belysningen hängande.

Inget avels-skit i mjölken att göra oss kåta.

På den gamla goda tiden. Vi åt färskt. 

Vi bökade halvruttna härligheter i busktunnlarna. 

Glada jävlar var vi. Och stora, förstår du. Skallade 

pungbitaren till hund och tömde han på inälvor.

Skovlade flodernas mjuka cement. 

Trynade jorden full med hål, fyllde kullarna, 

grymtade.

Slutade aldrig växa. Vi suckade, vi suggade och 

ryggade inte för nåt tills vi vart höga som berg med 

klövarna begravda av tyngd. Eller borstiga, med 

mjölk.

Visste inget då om snitt och knuffas med påkar. 

Om de skärande skriken därframme. Det heta 

vattensparkandet. Redan-borta-känslan här i 

ingenstans med våra huven upp-och-ner.]


