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I

Simonson,

om åtgä"dcr i syftr att dju,'
ej mt< vid StorkT/Olm s stads slakthus dödas 1,tall
f'ih'egående bedövning och a,tt slakt eft er mosaisk
"i/ua l må bliva i lag fÖI·bjuden.

Av herr

•

Till Sto ckho lm s stadsful lmiikti gc.
"

Sedan läng tid tillbaka har arbetet att bereda skydd åt djuren
pågått, och allesamman iiro vi viii öve rens om det beriittigade i
denna strävan; att det funnits och fortfarande finnes överdrifter
inom denna verksamhet iir viii möjligt, meu har icke detta skymt
•
bort det biirande i detta arbete. Man ser hur yi allt mer och
mer reagera, då till vär bLnnedom kommer hur än den ena, än
den andra glömt sina plikter mot djuren .
Då nu sä är förbållandet, frägar man sig ofta "ad anledningen ilr att samhället tolererar slnktmetoder som innebära en
onödigt plägsam behandling av djuren och ett våldförande ay erkunda principer. Det jag hiir åsyftar, iir den sl!lkt efter mosaisk
ritual, som förekommer. Vad som Yiisentligt skiljer denna metod
frän en rationell slakt iir att vid !lm'lindning nv detta litt slakten
försiggår ntan bedövning. Vad nu speciellt Stockholm betriitfar,
så var den uppfattningen allmiinL ntbredd, att, då taden genom
upprlittande av sl!lkthus ordnade förhåll!lud en!l inom dett!l yrke,
skulle denua metod, såsom stridande mot rationell sl!lkt oeh belt
friimmande för VI ra skyldigbeter Illot djuren , förbjudas. Att
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icke blev ~rh~llan~et torde b~ro P, bristande kännedom 010 vad
slakt efter Judisk ntual egentligen Innebiir, Ber
därför
fä
c't
,
I era
vad en vetenskapsman , professor L, Hoffman vid kun o"l . veterl' nar.
"
skolan i Stuttgart skri ver om , schiichtning. : , Regel iiI', att djuret
utau vidare samt utan schuchtförruttarens överin seende tvin<>as n d
'
h
o
e
på golvet, och detta ur I synnel' et p landet, diir slaktaren
plågor för djuret , I
ensam utför arbetet, förbnndet lUed
re<>el bryr man sig icke om, hur kullkastandet sker, I slakthuset i Stuttgart hade man ti ll fälle att tämligen utan SlUiirta för
djuret kunna utföra kull kastan det med maskiner, men män"en
gång bryr man sig icke om att anl'iinda dessa, Men så snOart
djuret bli vit kullkastat, kommer en akt, som otvivelaktigt iiI' förbunden med smärtor och den hiiftiga te :lngest, På det djur, som
skall slaktas enligt judisk metod, vrides nämligen halsen ett fjärdedels varY uppåt, så att hm' udet komm er att vila på båda homspetsarna, På starka djur med långa horn kan detta vri dande
och uppställande blott ske lUed stor svårighet, Dj nret söker häftigt värja sig, Denna nidning av halsen, uppställande av huvudet
på hornen, och nedtry ckande kunna icke försi""å
utan stora kraft00
ansträngnlDgar frän människornas sida och häfti"t motständ ån "est
"
'o
och smärta från djurets, Pä åskådaren "ör allt detta ett vidri"t
't k
"
O
ID ,ryc'" ~et uppYäcker icke blott med lidande med djuret, som
vTlder sig I dödsångest, utan även avsky och harm,
~å är det regelrätta förfaringssättet vid judarnas slaktsätt.
Men Icke sällan tillkommer omständi "heter och missbrnk av syn·
nerligen svår art, Ett och annat djur slår efter kullkastandet
hnvudet hä~tigt IDOt golvet, fasthällandet lyckas icke genast för
s~aktaren , dJul'et rycker huvudet löst och därigenom skadar "det
SIg ,ofta så, att mun nen blöder och sär förorsakas, Pä dj urets
häftIgt st"onan de andedräkt,' rullande med ö"on en och vissa biodkärls hastiga fyllande igenkännes djurets äng~st och smärta, Från
det " ögon,blick fän gslandet börjar tills djuret är i ordning för
schac~tsmttets utförande åtgä med användande av lämpliga medel
?ch hllräcklig och övad personal cirka 5 minuter, Men om hinder
IDtriiffa, dångenom,
'
'"
' t a,
att de ofta bnstfälhga
kastmngsverktygen bns
att djuret är för starkt i förhällande till slaktaren eller att den
s~m ska~1 utföra schäehtsnittet icke är i ordning, så kan en mycket
hlngre tId förf! yta,
Själva 8nittet utföres på sä sätt, att förrättaren med vilnstra
handeu fattar tag i huden på djurets hal s, under det en med·

',I are stöder ornat på andra sidan, varefter han medelst knivens
~fII:de fr am och tillba~a ~enom8kiir , halsen iinda till ryggraden,
Under skurandet rUSnr plötsligt andedräkten frän den genolliskurna
luftstrupen ut genom såret: D et mod buller från carotiderna och
liII en bÖl'j l1U uven fråu "Jugular?rna framsprutan,do blodet sprides
den utandade luftstrommen I ett blodregn Vitt och brett om:;ing: vid inandnin gon insuges en del av blodet i luftstrupen och
lungorna, Särytoma, draga sig vitt och, gapande från ,varandra,
djuret öppnar och till sluter ögonlocken Vid och ~fter sn~ttet, flera
glnger efte r varandra och r ullar ögongloberna 1 alla nktmngar,
Likaledes öppnar och tillsluter dj uret flera gånger munnen , liksom
det söktB efter luft, Själva andningen och hjärtslagen fortgå till
en början (frånsett det störande, som snittet förorsakat), Då efter
snittets utrorande huvudet ej vidare vidröres, kan det röra huvudet fram "ch tillbaka. varvid blodet sprntar ät alla häll och dess
rörelser bära fullkomligt priigel av medvetande och ~~nsla, av
smärta 01)1 ångest samt ett sökande efter hjälp eller mÖJhghet att
undkomm a, Om i detta ögonblick ett djur sluppe löst:, tager ,~et
fullkomli" t renoelriitt sin tillflykt genom slaktruromets dorr, Forst
efter n ä"'~n tid följ er ett sakta nedsjunkande av huv udet eller ock
o
ett lIera "'än "er upprepat härt och tungt nedkastande av det~~~a.
och dett: kan t, o' m, ske så härt, att horn avbrytes,
a Iga
,
, ,,
'
k 'n"ar i de fän gslande repen,
spTlttande rörelser IDstalla Sig, ryc DI o
I k
tb edda
k
tade över he a rappen u r
och slutligen allmänna Tampar " "k d Iler nedkastandet
'tt '
T'd
f ä snittet till san an e e
Spri nIDgal',
I en r n ,
h fil
phörande av sprittav huvudet är olika, 2 4 miDuter, oc I up
nin gen 6 - lO,
I kt n icke schächtförrättaren,
E~ n VI'kt'Ig meIlana kt är, att sh"a areed, handen framdrager de
om blöduingen efter snittet ~pp .or, mt bröstet avskär och bortdra"lt SI'" mo
,
rna
avskurna pulsädro
, som
"
," d bindväv och muskulatur,
cd
om"lvan
e
d
kastar ett stycke tJ'1I'k
I a ro , o h d'uret saktB dör, Un el',
ä
börJ':II'
oc
J
f
varefter blödmngell nya
så finner man dcm vara rän
söker mau dessa bortkastade styc lekn, Den del av blodkärlet, som
,
b"
"""5
stor
e
'
,
,
oo
h dess närmaste omglvmn g,
ett duvä""s ttll ett onslt
O"
" h f" rilttaren oc
d
genomskurits av scbac t or
d
så att icke en droppe bIo
f t bIo propp,
I '
t'll
är tätt tilltäppt aven aS
l d sträcker si'" denna evrIDg I
.
även e es
o
mern kan triin"'a Igenom,
",
de delarna, 't 'nlirprofessor Vit
, t nar mer "
de närmaste omglvan
un ",
vu.
känd ve en
"
f,
Dessa ord BV en
d
hu"skott då det go res tam,
,
l" t stnn eDS "
'
om, att det icke är ett oS
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tiiJlningar i syfte att få bort denna barbari ska kvarlel'a frän en
svunnen tid.
De sa pr?fcssor H offm a ns ord ä ro ,' isserlig en
skrivna {ör en del I\r tillbaka, men de ha Sitt full a viirde än
i dag.
Men den rätta innebörden i den na metod f~r ma n, om man
en gäng har varit i tillfälle att vara åsyna vit tne till en dylik
schiichtning. Man må hysa aldrig sä stort fö rak t för ,sj ukligt
humanitiiru striivandell>, så är man efter ett dylikt bevi ttnande en
avgjord motståndare till slak t efter mosaisk ri t ual. Att se djurets
fdfiinga ansträngningar att befria sig, såväl under förber edelserna
som under själ va akten, då blodet forsande k väller fram efter
snittet, är något a l' det vederviird igaste som tänkas kan . Och att
man icke behöver gå till utlandet för att a nsk a ffa bevis för denn a
metods grymhet och meningslösa ohygglighet ber j ag få visa genom
att citera vad förestånda ren för kungl. veterinärin sti t utet härstiides,
professorn och med. d:ru .Tohn Wen nerholm , i ett till Nordiska
djurskyddsföreningen ställt utlåtande skriver:
,Det har varit, är och blir min bestämda mening, att all
yrkesmässig slakt av vära större husdjur måste föregås a v bedö I'ning . Detta skall i lag stadgas, och skulle reli giös ritual före skriva u!\got anuat, så mäste den i mänsklighetens intresse och
humanitetens reformeras i detta fall. Hela proceduren vi d den
judiska slaktll1etoden gör ett ohyggligt råt t och brutalt intryck ,
detta har väl aldrig någon kunnat bestrida, och häde för dj urens
och de i slakten deltagandes skull bör den bort. Denna slaktfn\ga
i allmänhet är den största av alla djurskyddsfrägor, och den har
en sådan oerhörd omfattning, att alla andra synas mig krympa t ill
dvärgar vid sidan av den, och det skulle vara sorgligt , om det
icke inom vår representation sk nlle finnas nog bli ck för dess betydelse, nog mänsklighet och hj ärta för djuren för att få den löst
enligt hnmanitetens krav. ,
Men det är ej endast intresse för djuren som bidrager att
skapa mots tändare till detta. Saken har även en annan sida, och
det är att hos samhällets medlemmar, eukannerligen de små, de
som leva under ett ständigt tryck av svära förhållanden , ge stöd
fot den uppfattningen, att lagar och förordningar äro till för att
er.terlevas. av endast den ena parten. Detta bidraget, som envar
forstår, tIll skapande av förakt för gällande bestämmelser. Sam~lIe~ beivrar genom sina funktionärer djiirplägeTi även av mycket
hndng art och detta med rätta , men samtidigt tolererar det VId

förhud mot .takt vid .,laktJmact utan. beduv ning
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na storsl agna institutioner metoder som ovillkorligen mäste
510 a ktas
eg
.
som onö'd'Ig t p lä gan de av d'Jur. D et -pämlUner
för
~;:et om det gam l a ordspräket som säger: , När jag snper är

det rlitt • .

Ber exempel vis få framhålla: en person fär i uppdrag att
tera ett dj ur genom staden till Stockholms stads slakthus.
r
transpo
.
.
uirden blir h an kanske ett flertal gånger av allmänheten
d
U~b:~len att· iakttaga större varsamhet och vänlighet mot djnret,
tl1 k nske t. o. m . rapporterad för polismyndigheterna. Och do.
blir l\
.
d
II
'"
h n endast verkställt transporten med utnyttJan e av a a mOJbar t a förhållandena medgiva. Framkommen till ort och ställe,
habe er,
d
'1'
h t r'
~ h
'ttne "i II hur dJ' uret avlivas utan att e mÖJ Ig e er or
,
.
D'
t
bhr an VI
ett smärtfritt dödande, platsen medger,. tillvaratagas.
Jnre av ·
·
der en fruktan svärd kamp för fnheten.
lIl'aS nn
.
"
d
tt t" k . ' pekten
Att sådana förhålland en ej äro agna e a s ar a re,
.
r
'"
en dag. E tt understrykande
l
t d I klför samhällets fordnn gar Igger lOpP
. t detta är ytterli"are, att det vid Stockho ~s s a s s a d
av Jus
o..
.'
övnlDasslakt, me
från hela lan e, u se
ekas städse vikten av att
are
För dessa knrsdeltag
päp
d ' d '''lva
.
""
av bedövning. Att de se an VI . sJa
all slakt skall foreoäs
h
detta ne"li"eras bIdrager
.'
t lt
få iaktta"a
ur
o o
d
undernslll ngsan s a en
o
d
undervisnin", som me '11
t"
kande
aven
o
sannerli o"en ick e tI
s ur
delat s.
f
år med all önskvärd tydligAv vad sål unda är anfört . mm
l "g r t att slakt efter mosaisk
Il
'npunkter är amp Ig ,
.
Dä stadsd
lakthus förbjud et.
het , att det ur a a sy
ritual blir vid Stockholms sta sd ~ " tad"a för slakthuset, före'd
t "o or nIUoSS o
d
fullm äkti"e pä sin t l an ~o
d
tanken, att det genom en
svävades o tydli "e n fullmäktige av e~ kt vid institutionen l fråga
stadgan var i ; rincip fas.tslageti ~:n:: stadga finnes emellertid e~
skulle föregäs av bedövn1l1 g :. att frängä denna bestämmelse . O~
tillä"" som aer styrelsen r"tt
"J'Ji"het att vid stadens slak t·
00'
. o
öppnar mo o
iir det tj'dh O'en detta, som
.
d
o
b d" nln "
"r en
a f il
r gtll:tiindiO'
hus förrätta slakt utan ~ ~vfull~iiktige lösa denn
1\1en därmed, att s ~ s
helhet ; för att fä en u
o
.
"
.
hället l dess
.
tt den blir förelagd kun gl.
h I
tndsfnllm äkIcke l ost för sam
d t nödvändIgt a
lösnin O' av den samma är e
r t än att Stock o ms s . . '
. o
dä mer natur Ig
.
-lI för bebandling, 1I1g1l1ge
maJ:t. Vad vore
.'
frå"a iir förem,
tige, dä nu denna Viktig" skri;el se i ämnet.
till kungl. maj:t med en

deltagare
sällskap .
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f'r6" ...

,1Mt .. NI ,Iakt" ...tt uta. hdli."ing

Med stöd .,. vad ovan anför

.atte

8

m. m.

N:r :JS.

homställes, att stadsfullmäkti~e

besluta:
dels att, med uteslutande nv pnrngrnf 18 i ord.
niugsstadg&ll för Stockholms stads slakthus' uuvnrllude
inuehåll, giva denna pnragrnf följande lydelse: Dj ur fil
ej dödas utan föregående bedövning. Sattet, varpå be.
dövning skall ske, bestämmes av styrelsen;
dels att i skrivelso till kungl. maj:t hem tälles,
att slakt efter mosaisk ritual måtte i lag förbjudas.

Stockholm den 18 oktober 1915.
Simon SimollsoJl .
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Stockholm, K. L. Beckmane BoJrtr., 1916.
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