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N:r 32. (M'll n :1" 23 för 1915.) 

Utlåtande JIled anledning av väcl(t fÖl'slag 0111 åtgiirdu i 
syfte att djur (',i ma vid Stocl,holllls stads slakthus dö
das utan förrg?lellde bedövning och att slakt eftel' mo-
saisk ritual må blha j lag fÖt'bju<len. (B) 

Uti en vid stadsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 1916 väckt mo
tion (n:r 23) hal" helT Simonsson pä an röda gl"undel" hemställt, att stadsfullm äk
tige mätte besluta : 

dels att, med uteslutande av § 18 i ol"dningsstadgan för Stockholms stads 
slakthus' nuvamnde innehåll, giva deuna pamgmf följande lydelse: Djnl" fä ej 
dödas utan föregäende bedövning. . Sättet, val"pä bedövning skall ske, bestämm es 
av styrelsen; 

dels att i skrivelse till kungl. maj:t hemställes, att slakt efter mosaisk ritual 
mätte i lag förbjudas. 

Ifl"ågavamnde § 18 i beröl"da ol"dningsstadga lyd er för närvamnde : 
»Djur fä ej dödas utan föregäende bedövning, sävida ej styl"elsen annorlunda 

medgiveT. . 
Efter l"emiss hän utskottet har slakthus- och saluhallsstyrelsen övel" motionen 

avgivit ythande i skrivelse av den 20 november 1916, ~ä lydande: 
,Genom remiss den 21 nästlidna oktobel" hal" bm'edningsutskottet anmodat 

slakthus- och saluhalls styrelsen att avgiva yfuaude över en av helT Simonson 
väckt motion, innefattande hemställan , att stadsfullmäktige mätte beslu ta 

'dels att, med uteslutande av § 1 8 i ol"dningsstadgan för Stockholms stads 
slakthlls' nuvamnde innehäll, giva denna paragmf följande lydelse: Djm fä ej 
dödas utan fÖl"Agäende bedövning. Sättet, val"pä bedövning skall ske, bestämmes 
av styrelsen; 

dels att i skrivelse till kungl. maj:t hemställes, att slakt eftel" mosaisk ritual 
måtte i lag förbjudas. ' 

Med anledning härav fär styrelsen behäffande motionärens hemställan i för
sta punkten, undel" åberopande av vad därom anförts i ett av slakthusdirektören 
M. Sandeborg avgivet, i avskrift bilagt tjänsteutlåtande, hemställa, att motionen i 
denna del icke mätte till någon åtgärd fÖl"anleda . 

• 
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I fräga om motionärens hemställan i andra punkten har styrelsen icke an
sett sig böra göra aunat uttaland e, än att frän slakthusets sida in tet äl' att iIi
vällda emot att ett för hela riket gällande förbud mot slakt enligt mosaisk ritual 
utfärdas. » 

Det av styrelsen äberopade tjänsteutlätandet av slakthusdirektören var av 
denna lydelse : 
• 

. Till Stockbolms stads slakthus- och saluhallsstyrclse. 

Med anledning av den av herr Simonsson bos stadsfullmäktige väckta mo
tionen n:r 23 1915 om ätgärdel' i syfte att dj ur ej mä vid Stockholms stads 
slakthus dödas utan föregäende bedövning och att slakt efter mosaisk ritual mä 
bliva i lag förbjuden, vilken motion ay beredningsutskottet remit terats till st)'l'el
sen för yttrande, fäl' jag vördsamt anföra följ ande. 

Frägan huruvida slakt ä Stockholms stads slakthus skulle föregäs av obligatorisk 
bedövning eller ej var en bland de första, som päkallade styrelsens uppmärksamhet 
vid behandlingen av det av mi g framlagda förslaget till ordningsstadga. Den av 
styrelsen fÖl'eslagna lydelsen ay § 18 , som vann stadsfullmäktiges gillande, är 
följande: 'Djut' fä ej dödas utan föregäende bedövning, sävida ej st)'l'elsen annor
lunda medgiver'. Dä detta undantag eventuellt skulle avse slakt enligt mosaisk 
ritual, framlade jag för styrelsen mina synpunkter betTäffande denna sak i ett 
tjänsteutlätand e, daterat den 12 december 1911 , sä lydand e: 'Vid bedömande av 
frägan , huruvida slakt enligt mosaisk ritual eller s. k. , Schächten» bör tillätas 
inom offentliga slakthus eller ej, måste man ställa sig fullkomligt opartisk och 
neutral. 

Beträffande själva slaktsäUet i och för sig äro åsikterna sä diametralt mot
satta, att det äl' förvänansvärt. Å ena sidan stä de mosaiska trosbekännarna, 
vilka försvara . Schächten» säsom det mot djuret mest milda slaktsättet, och röna 
de häruti i allmänhet instämmande av alla vetenskapligt skolade fys iologer; ä 
andra sidan stä djurskyddsvännerna, vilka i huvudsak vända sig emot de för
visso mängen gäng räa och onödigt härd!t fö rbel'edelse1'lla ellor kullkastn ingsät-
gärderna. ' 

Om vi först närmare fästa oss vid dessa förberedelser, sä to rde det vara pä
tagligt, att dessa pä ett offentligt slakthus kunna bättre behärskas och kontrolleras än 
annorstädes, i det naturligtvis anstaltens pel'sonal sin plikt likmätigt beivrar an
satsel' till uppenbart djurplägel'i. Det är därför Svält att fÖl'Stä, att nägot ur 
djurskyddssynpunkt är att vinna geuom fö rbud mot .Schächten. ä offentliga slakt-
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hus, ty enda följden hämv skulle bliva, att ifrågavaI'ande slakt förlägges till lo
kaler utanför staden och således allt fortfarande skulle komma att ske utan kon
troll . Djuren , som djurskyddsvännel'lla vilja bistå, hava således ingenting att 
vinna på ett förbud mot »Schächten ,) ä slakthuset, 

Vad slaktsättet i öVTigt beträffar, torde styrelsen, sävida ej uppenbart djur
plågeri kan anses föreligga , svärligen hava rätt att utfärda förbud mot detsamma 
å slakthuset, så länge mosaiska trosbekännare åtnjuta full religionshihet i Sverige 
och vederbömnde församlingsföreståndare anse, att slakt enligt s. k. mosaisk ritual böl' 
verkställas . Det skulle nämligeu enligt min åsikt iunebära en kränkning och en 
orättvisa att utfärda dylikt förbud inom en stad, som på "issa villkor av kungl. 
maj :t tillerkänts rättighet att genom konuugens befallningshavande påbjuda 
slakttvåug, ty härigenom skulle uppenbart hinder läggas i vägen för att sta
dens samtliga innevånare må kunna förskaffa sig kött efter å stadens slakthus 
slaktade djur. 

Angående slutligen den viktiga frågan , hnruvida »Schächten » verkligen 
innebär djurplägeri eller ej, ber jag att få citera ett uttalande av professol'll i 
anatomi och fysio logi vid veterinärinstitutet i Stockholm John Lundgren: 'Den 
smärta, som djuret erfar , kan indelas i b·å moment, nämligen den som förorsakas 
av själva snittet och den som !\tföljer dödskampen. Beträffande det första mo
mentet känner man, hurusom människor, vilka bli utsätta fö r plötsliga, kropps
liga skador , t. ex. om ett ben bortskjutes av eu kanonkula, vanligen icke känna 
någon smärta undel' de första ögonblicken. Man kan alltså autaga, att det jndi
ska dödssnittet, om det utföres med en ytterst skarp och felfri kniv, i första 
ögonblicket skall yälla lika li ten smärta. Sedan snittet utförts, rinner blodet 
mycket hastigt ur kroppen, varvid intet nytt blod tillföres hj äl'llan. Den pä 
detta sätt nästan ögonblickligen efter snittet in trädande bloduttömniugen i hjärnan 
medför fullständig medvetslöshet, som varar t ill dess djuret är dött'. 

I ett senare uttalande säger professor Lu~dgren : ' Miu enskilda 
övertygelse ;ir, att kunde man frän judeslakteu eliminera de tidsödande, obehag
liga och för djuret ofta plägsamma förberedelserna, så vore judeslakten den be 
träffande såväl smärtfrihet för djuret som full ständig förblödning bästa slakt
metoden' , 

Med an ledning av såväl ovanstående professor IJundgrens som flera ut
ländska framstäenda vetenskapsmäns uttalanden anser jag fullt ådagalagt, att 
uppenbart djurplågeri vid och i följd av själva schtichtsnittets utförande icke 
föreligger. 
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Pä gl'Und av vad jag sälunda anfört, fär jag hemställa hos styrelsen 
att medgiva undantag frän föl' slakt i slakthusets slakthallar föreskri ven be

dövning vid slakt enlikt mosaisk ritual , under villkor 
att djuren vid förberedelserna och vid kull dragningen behandlas möjligast 

milt och humant; 
att kull dragningen verkställes pä av sJakthusdirektören godkänt sätt;. 
alt »Scbächteu> inom slakthuset verkställes gellOm av mosaiska församlingen 

härstädes därtill förordnad person (en eller fl era) och pä av slakthus- och salu
hallsstyrelsen bestämd tid; 

• 
att den person , som skall utföra halssnittet, iiI' närvarande vid tiden för 

kulldragningen, pä det att snittet omedelbart mä kunna verkställas, och 
att alla i öv rigt givna anvisningar noggrannt följas' . 
Vid sammauträdet den 21 december 1911 beslöt styrelsen att medgiva 

slakt enligt mosaisk ritual. Sedermera hal' styrelsen vid ytterligare ett tillfälle 
intagit samma ställning till spörsmälet, i det styrelsen den 25 april 1912 av
slog en hemställan frän Nordiska djurskyddsföreningen om förbud mot ritualslakt 
vid slakthuset. 

Sävitt jag kan finna , föreliggel' intet skäl för styrelseu att nu ändra ständ 
punkt i denna fräga, dä motionären icke förebmgt nägot nytt eller övertygande 
i bevisningsviig rörande denna gamla tvistefräga. Till följd hämv fär jag till
styrka styrelsen uttala, att motion('n icke kan föranleda nägon omedelbar förbud s
Mgärd frän styrelsens sida. Däremot har jag ingenting i sak att invända mot 
motionens senare del, nämligen dess hemställan om ätgärders vidtagande i syfte 
att slakt efter mosaisk ritual mä bliva i svensk lag förbjuden. 

Stockholm den 24 november 1915. 
M. Sandeborg.> 

• 

• 

Vad angär motionärens förslag om ändring i § 18 av ordningsstadgan föl' 
slakthuset har utskottet med hänsyn till vad slakthusdirektören i sitt av slakthus
och saluhallsstyrelsen biträdda yttrande därom anfört funnit sig icke kunna till
styrka bifall till samma förslag. 

Vidkommande förslaget om fram ställning till kungl. maj:t i syfte att slakt 
efter mosaisk ritual mä i lag förbj udas, fär utskottet framhälla. att förovaraude 
fråga med anledning av inom Riksdagen motionsvis väckta förslag angående be · 
stämmelser mot onödigt plägande av husdjur vid slakt av riksdagen dragits inför 
kungl. maj:ts prövning i skrivelse av den 13 maj HlOlJ (n:r 152 för nämnda år). 



ri 'r 1916. N:r 33 15 
-

I berörda riksdagsskrivelse omförmäldes beträ/fnnde slakt efter judisk metod 
att meningarne 1'01'0 mycket delade , huruvida detta slaktsätt, där det utövades av 
fullt sakkunn ig och skicklig person, kuude sägas vara förenat med större grymhet 
eller lidande för djuret [iu s. k. bedövningsslakt, varför en utred ning av sak
kunnige hiil'Utinnan syntes böra verkställas. 

I skrivelsen anhöll riksdagen, att kungl. maj:t ville elels låta utröna , om och 
till vilkeu utsträckning stadgandeu mätte kunna meddelas i syft.e att vid slakt 
av husdjur minsta möjliga lidande utan förutgående bedövning eller på annat 
ändam1llsenl igt sätt tillfogades djmeu dels ock, därest utredningen därtill föran
ledde, låta utarbeta och föl' Riksdagen framlägga förslag till lagstiftning i 
ämnet. 

Då sålunda frågan om slakt efter j udisk metod redan dragits inför kungl. 
llluj:tS prövning, synes det utskottet icke föreligga någon anledning föl' stadsfull
mäktige att nu i samma ärende ingå med framställning till kungl. maj:t. 

Med anleduing av vad sälundn anförts får utskottet hemställa: 

att herr Simonssons förevarande motion n:r 23 föl' 1915 icke 
må till någon stadsfullmäktiges åtgärd fömnleda . 

• 

Stockholm den 3 februari 1916. 

o 
• A beredningsutskottets vägnar: 

JOHAN ÖSTBERG. 
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