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Ax herr Björling, 11111 l'rol'isotisku brstiillllllrlscl' (iiI' 
lIudtr!,iltewdt (1/' f/llk"l'rn (iiI' IikbriiJ/I/lllg. 

Till 'torkholms ,to.dsfullmiiktigc. 

80m heko.nt fiirekom Il utstiiJluingen i ~rallllö 1914 ('Il illtcr
no.tlOnell o.vdc1nil1~ UH'n för krl'mntorievUselldl't, \'!utill medel all 
.ltI"it icke blott av kun~l. maj:t utnn ocksä ay Stockholms tad 
och ett flertal andra ,tlidt'r i landet. I itt utlåtande (den :22 okt. 
U113 ) övel al1sökuillgen om statsbidrug till utställnlllgen yttrar k. 
mpdirinnlstyrclsen bl. a., IItt det ich lede något lvil'el, att frago.ll 
om bränning som forlll för likb!'giing-dse vore al' stor säväl hygie
ni k, ekonomi k som social betydelse a v den o.rt, att deu orksfl 

• 

synte: böra pnkalla ,tat(,1l intresse och medverkan . 
Hl1vul genom det stöd frlin statell och _yenska städer, som 

ägnade;, nämnda utställnin~, vilken uttryrkligen nngo.vs hav Il till 
syfte att främjll komffillualiseringell al' kremlltoriel'/isendet, som ock 
g'f'nom ett betydo.nde deJtagllnde däri fran ett o.nto.l städers sidn 
Storkholm, KöpC'uho.mn, Leipzig m. fL syne~ den rätta rikt
ningen bliyit utvisad för nrbetet här i SvC'rigc i syfte att införa 
ett organiserat krematorievUsel1 genom kOIDmunernlls initiativ och 

försorg. 
Stockholms ~tad hnr vi at sitt iutresse för frägau icke blott 

genom beviljande av anslag till och deltagande i o,'annUmnda ut
ställning utan även genom Iltt i viss mån upptaga likbränningen 
som ett moment i den planerade utvidgningen av södra begraynings-

platen. 



s,· ,l, 

" -
A Xorrn bc:::rayniu~splllt,eu t:t"es utrymmet "lltmern st"rkt i 

"u'prllk yarför dolt ur rou pfllktisk , ekonomisk synpunkt ,oro Il\' 

intr(' ~"c for stadeu att krtmatOl';f!lft/t'lU (lt;,. i slinn" Htsll'iickm'uYl 
än .<0 /11 1111 Ii,. f{lll rt, suurt komm,' till um nndnin~. 

tord" h,'u rara förhAllnndet inom ,·tt tlert,,1 lindra störr<l 
stad" Euligt ,lid ,<lm bli,it upplyst, ha ",·k,,1 k"mmuu"l" kre
mntorier bli,it Ifn\gnsatta i G tebor". -'Ialmö, 1I,i1,iugborg oeh 

Kurl,kronn m, fl, ,Uld"r 
-'[rn ,br 'st arhetet 11 olika pllltser "kull frnm"åugsrikt kuun" 

fortt:A pfJ deuUI' ,ug l,,,h for uti "t"kihla persuu"r irke sk"l" för
lorn iutrb,et nt! stildja orh IJt'frilmjn ubel'kling"u "' krulU"toril'
ill~tittltet . 111' ... te de' hillller ulldanröcljns, .... om stä hUllIlll1l1Hlc i \·ii· ... ('ll 

harför, D," '" hind.r best, hu,ud'aklig"u i dr f'urtildradc bcst,7m 
melser 0111 obduktlOns/l'å,,!/ SO/ll r ill1:or (ur Id .. brii''''lIIg, nm vilka 
Syer'~c ffir nlirarnude llir ,'um eu,nmt hland ,'i,ili,eratl" stakr, 

'tyr h .. en fur :::;yellska likbr:l1l11ill .~::\fOreD1IlgtHU har i skrivehe 
n" :?4 okt l V Ul hos stabråtlct och ,·hefen f(or k. (,i"ildepnrtomen
tet bl. a h~mstiillt om ( medelbart utfärdunde U\' "n förordning. 
"lk,'n upphii<cr nn f:allande bestlitumelser om ohlt"Btorisk riltts 
medirinsk ~lld.r~öknin!: .id likbriinnin[( och .""tter' de,s" ~il ,iitt 
f"rcnlU!:cn I skfl\"el, a\" den 11:> april lUOl:i före,lagit. ISe ,~led
delandeu från ::;\'eu_ka likbriinninpsfön'niu"en n'r 4-, 'I'd -II' 40 o l"" • • :; .... ) I 

som bi foga'). .. 
O\"er denna framstiillning har k. mcrul'inal.tyr(·lsctl a."ivit 

yttm~dc av. den 9 f,'br. 1914 (infört i ovunnämnda- bi,fte si/ 41 
40. dän det bl. a framhålles, att utan S\"Il.ri"het provisoriskt 

- tindrade bestiimmelser ifrfJga om villkofl'n f~r likbrilUnino- obe
roende a" fra!:an om >rättslig lik'yn" ett mera omfattande "under 
utarbctn1D~ yar~nde lagföT=--lag, som icke lär vara att "tinta inom 
den llfirrouste hden. , H"rför sknlle. , yttrar styrelsen , erfordras 
alll'ua,t nft"ra lätt g ~ .. b . ' .' . ~ . enom or ara, Yäsenthgen rednkhonellu lindringar 
a"l' det. l k medlclDahtyrelsens belliukande fön'kommande försluO" 
till nådl;; kungörelse angå,·nde "l'illkor för likbrlinnin". Styrelse~ 

hh~r utad r~ .. tat. ett sådant förslag till pro"l'isoriska bestäm~,elser vilket 
arme u\·crlamna~. :t ' 

Detta ur av följande lydelse: 

Förslag till 

- --

- - • 

kung.L maj:ts nadiga kungörelse 
Vlllkor för likbränning 

~ l ~ . 

angående 

- --

3 

l') ett .. ftl·r ,tad~ut f"rmuliir ,,,·futtut intyg om dödsorsaken, 
ntfilruut Il\' den lilkarc, som hehandlat deu lIdidne under hans sista 
sjukdom , Ol'h a" '!lmme läkare försdt ml'd l'tbkrift, att det a<givits 
l urh föl' tillilmnuII likbr;lntllng, I'lIer, lIJIl ,fJuant intyg ej kunnat 

erh,illns ul'l'lysnin!: Ont fiulellniu;:l'n därtill. 
Dd den tlöda kroPP"n "td an,ökuns inl!lmmltlde undergått rutts-

1Ii\' dicinsk obullktton , skall Ilnsökan tll·s,utum "aru t'Jtföljd a\' be
b;,rig,'n "idiOlerati lI",krift !I. det "id slIllnn förrättning förda pro-

tokollet. 

Hur, dr. ansökan, som i § :! sug" till kungl. maj:ts befall
tIIngsha\"Hllde inkommit, den döua kroppen icke undergått rätts, 
medicinsk obduktion, åligger det kungl. maj:ts befallningshavandc 
att, med överlämnande av i § 2 el omförmälda handling, förordna 
,ederbörande i .tatcns eller kommunons tjänst mrande läkare att 
eft"r \"crkställd besiktning av den döda kroppen avgiva, enligt före
skrift i ntldi<7!l liikttreinstruktionen § 35mom. 3, styrkt yttrande 

o 
angående dödssiittet. 

A v sådant yttrande, grundat på \"llOnlI, i yttrandet anförda 
upplysnin"ar om dödsfallet och vid b,·,iktningen gjorda iakttagelser, 
bör 't\'dli,~t fram"" dels om det ,id besiktningen varit för läkaren 
möjligt elIer ick~ :Uöjligt att aygöra, huruVIda: döden varit naturli.g 
eller av våldsam art, dels ork om läkaren anser anledUlng vara for 

handen till en fullstiindigare likundersökning. ---
-

§ 4-§ 9 

Dtl k. medicinalstyrelsens OvaD anförda förslag till en pro~i. 
so risk lösning a\" frågan i avvaktaD pli ett mera omfattande lagfor-



Lindt'ing i villko1"en föt· likb1"änning. N.T 4. 

slag om Hättslig liksyn», synes vara tjänligt och av behovet på
kallat, icke minst för Stockholm, tar jag mig friheten vördsamt 
hemställa, 

att stadsfullmäktige ville besluta ingå. till kungl. 
maj:t med begäran om att snarast möjligt åtgärder måtte 
vidtagas för utfärdande av de i k. medicinalstyrelsens 
utlåtande den 9 februari 1914 föreslagna, provisoriska be
stämmelser för underlättande av villkoren föl' likbränni.n~ o· 

Stockholm den 21 februari 1916. 

J. Björling. 
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~--------~--------------
Stockholm, K. L. Beckmans Boktr., 1916. • 
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