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Af h err Lund, anf/. rl/gärd (ör in(öl"Ul1de af" viss lättnad
i beställl1l!elsel'/lCl om hesi/;tning vid stadens köttbesil;t-

/lingsbyniel·.
(i\led bi lagd petition från kommissionärer för handel med uppslaktadt kött. )
Ti Il Sto ckho lm s sta d s fullmäkti ge.
Stockholms stadsfullmäktige ingingo genom beslut den 24
april 1911 till kungl. maj:t med nnderdåuig framställning om
yissa bestämmelser. intagaude i en blifvande ordningsstadga för
stadens köttbesiktniugsbyråer.
D etta beslut grundade sig pä ett
akknnnigt uttalande från slakthusdirektöreu. Emellertid syues af
hvad som framgår af den petition, som samtidigt med denna
motion a fI ämnas till stadsfllllmäktige, onödigt skärpta bestämmelser
influtit i detta stadgande, eu omständighet som synes kunna med föra betänkliga ekonomiska följder för Stockholms befolkning i fråga
om ett af dess förnäm sta lifsmedel. D en framstiillning i slakthnsdirek törens tjänsteutlåtande, sid. 25 i bih. 15 för 19 11, som
motiverar nödvändigheten af s. k. organtväng, synes ej heller vara
ti llämpli g med hänsyn till yttre organ, såsom hufvudet, il mind're
cljuor, utan torde bestämmelsen att <ljurets hufvud alltid skall medfö lj a det uppslaktade k öttet tillkommen genom öf\"erdrifven sa~itiir
nitälskan , . ntan grundligare eftertanke pä dess praktiska följder.
Hänvisande i öfrigt till den motivering, som petitionen frän kötthandlande i Stockholm innehåller, fär jag vördsamt hemställa,
att stadsfnllmäktige måtte besluta ingå till kuugl.
maj : t med underdå nig framstiillniu g att den för Slock-
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"!Illaudo ord ningsstadga
orhålla följande undrade

holros tads
i § o room, 3 för ta del m tt
lydel e:
• Köttet skall betruH'onde storbo kap och s\';n åtföljas af tillhörande hufnId med tuu,gn,
t betrii~au
de storboskap. kalf, fär, got eller SV lU af hl,ugor, hJtirtn
och lofv er somt betruffllude köttet nf ko [lf Jufver .•
tockholm den l april 1912,

G, J . Lund.
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nderteckuade, hvilka i ogenskap af kommissionärer bedrifva
handel
med
slaktade
köttvaror
i
hufvudstaden
häll
h"
d
,
,an
a urme att
.
f göm t~dsfuIJmllktlgo uppmärksnmma på vissa missförhållanden,
som stä l samband med det köttbesiktningstväng, 80m tillampas
~r. o,, m, de~ 8 febr , 1912 och hvaraf nUrmare bestämmelser
finnas Införda I stadgan af den 4 dec, 1911. Ealigt denna stad"'as ,be t!imm~l se i § o skall kött, hvarå påkallas undersökning,
dtfölJa af VI sa organ , såsom lungor, hjärta, lefver, njure samt
iifven hufvud , Enligt medicinska auktoriteters uppfattning har
d,cnn~ bestämmelse tillkommit sIIsom nödviindig för att göra bcslktUlngskontroll eu full t effektil'.
Vi till äta oss dock framhålla,
att detta stadgande, siirskildt med hänsyn till bestämmelsen att
hufvud iifven kall medfölja djurkropp af mindre djur, såsom kalf
och f r, torde vara fullkomli gt ohehöfli g iifven ur sanitär sy npunkt.
Att s iiI' förhdll andet hel'isas diiraf, att tillnitiir undersökning af
hurvud
kalfl' ar och f!'t r oss veterligen aldrig förekommer. Oliig nheteru!L af de nn a best,ifllmolse uro däremot så my cket större,
F öl' det första omöj li ggöres hiiri genom vlll'a ns försändande i snyggt
och renli"t ski ck,
Genom blödning f" n hufv udet, som försiggår
långt eftcl' slak tandet, ncdsölas I\ntinge u köttet eller det omhölje,
i hvilket det iir inlagdt, så att varan vid framkomsten iiI' mer
eller mindre blodigt nedsö ladt, }o'örutom det ohygieniska i detta
sakförhållande företer hiirigenom det saluhällna slaktade djuret
lllnat ifrän n "O U tilltalaude anblick, Dessa olii,,"enheter ilro dock
"
af "mindre betydelse
vid jämförelse Ill ed den ekonomiska förlust ,
som hUJ'igenom åsamkas såväl produce nte n i första hand som Mven
siiljaren, Dessa kalf- och fårhufvud kuuna uämligen redau u.nder
den kalla årstiden endast med stor svårighet afyttras bll liigre
llriser , men däremot oJ' alls , då varmare viiderlek inträffar., Det
återstär dä in aenting annat än att bortforsla dem till sopstabonerna,
säledes ett r~nt af upprörand e nationalekonomiskt slöseri. Får
produoenten behålla dessa hufvudeu såsom hittill,s, hvilket fö~ut
alltid ägt rum il landsbygden, kan donna del af djuret genast ttll"odo"'öras och anviindas i hushållet. Föl' producenten hal' detta
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h f
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sådan betydelse, att han om möjligt undviker att sälja sitt kött
till Stockholm och i stället söker sig en annan marknad. Frän
flera häll i land sorten har tillförsel n af slaktade djur genom denna
bestämmelse redau upphört, och förk lara landtbrnkarne på dessa
platser, att de hädanefter hellre sända sina slaktad e djnr exempelvis till Kristiauia och underkasta sig därvarande t ullafgifter än att
skicka varorna till Stockholm. Hvilken allvarlig betydelse detta
förhålland e har för hufvudstadsbefolkniugeu ligger i öppen dag.
Genom minskad tillförsel måste ju högre köttpriser uppkomma.
Vi in se tillfullo det berättigade önskemälet för Stockholms stads
slakthus , att landtbrukaren skall fiuna med sin fördel förenadt att i
största utsträckning sända sina lefvand e sl!tktdjur ti ll Stockholm i stäl·
let för att sj lilfnl företaga slaktningen 11 hemo rt~ll. Dock mäste vi
fästa uppmärksamhet vid de betydligt större sdlrigheter med afseende å transport , som föreligga för prodncenter ä mänga orter
att forsla lefvande djur långa Yiigar mot "tt sända slak tadt kött.
För alla des~a, hilka pä grund af långa afstånd omöjligen kunna
sunda sin a djur lefmndc till hufvudstadcn , bör doc.k enli"t vår
uppfattning icke läggas onödiga s"årigheter i vägen att på oannat
sätt förse huf"udstadon med li fsmede!. I hnfvndstadsbefolknin"ens
.
.
o
IDtresse bör JU fram för allt en riklig ti ll"än oo på fäl'skt kött vara
det VI'k'tIgasto, varo sig detta kan äga rum
o genom
o
slakthusets försorg eller genom kött-tillförsel pä annat sätt. Rent ekonomi skt
sedt, .lider jn Stockholms stad ej hell er nåo-on förlnst, om slaktadt
köt~ IDföres,. dli besiktningsafgifterna för de~ta fullt motsvara slak t·
afglfterna VId sla~thuset.
Slakt- och saluhallsstyrelsen har ju
också med fog berakuat stö rre IDkomster af besiktnin"stvån"et än
a~ sl.ak"thu stv ånget. Vi .äro lifligt öfvertygade om.
de~sa berak~lDoar "f"en skola n sa sig "ara rikti"lJ om blott I' cke obehöfll ~a bes t..amme Iser lägga hinder i I"ägen för
o , en normal tillförsel
'
Il f
ottvaror frän land sbygden.
Il
dSlntligen tillåta. vi oss uppmärksamma de otillfredsställande
A
. nor DIngar, som stä I samband med köttbesl' kt'
DIngs b vr"erna
Där'
Igenom att dessa iinnu endast äro tvenn e ti ll
t I -t
. N
och en p S 'd
.
an a e, en på orr
d t
o er, uppstä VId dessa e b ..
n :s,:aran o räng~el, som
vållar oskälig tidsutdräkt f"
sålunda dagli "en
tt k' tör varornas beSIktIgande.
Det händer
o , a s JU sar med kött
å t
.
ända till 3 il 4 f
'
varOr m S e uppehålla sIg
't
d'
'Ik
Immar Innan allt har h
vållar stora kostnader och l"
nnDl expe lCl'as , hVl et
08S därför "ara cn rimii " o :ge~heter af andra slag.
Det synes
o egaran att ytterligare lokaler måtte
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A. B ?'obe?'g,

Gom'ad J ohnsson,

Mu nkbrogatan 9.

Munkbrogatan 3.

Aktiebolaget Skuonska Fl"as'k '"."- Köttaffä"ell,
K Akbrink en l J , Va Ifn'd Andersson •

Hugo Petterson,

G. E. Wikst"öm ,

Munk brovägen.

Appelbergsgatan 37 A.

A. J. Lilja <I: 0:0,
Hötorget 13.

Dav. Weime·r,
Hötorgsbasaren U .

A. F. J önsson,

L. H. La"sson,

H ötorgs baSR L'en 11 - 12.

Hötorgsbasaren 9-10.

Paul M ellin,

Jolm O. Persson,

App el bergsgatan 37.

Hötorgsbasaren 7.

Samuelson <I: Wi..en ,

J. E. Gömnder,

Hötorgsbasare n 5-6.

Tunnelgatan 11.

H ennan Jolut1!sson,

A . J. Lindgren,

•

Wallingatan 2.

Olofsgatan 5.

A xel Ölande?',

Ka"l Melli II ,

Appel bcl'gsgatan 52.

Olofsgatan 4.

E. A. GilstafssOIl,
Olofsgatan 3.

Stockholm, K. L. Beckmau Boktr .. 1912

