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F 0110 It D. 

ENÄR STOCKHOLMS HÄLSOPOLIS med år 1928 räknar femtio år från sin till-
blivelse, har av hälsopolisens personal under ledning av undertecknad utarbetats 

följande berättelse över hälsopolisens verksamhet under den gångna tidsperioden. 

Därvid har det omfattande arbetet med erforderliga utdrag av hälsovårdsnämndens pro-
tokoll och årsberättelser verkställts av förste tillsyningsman E. W. WEDIN och till-
syningsman FOLKE RÖNN. 

Stockholm i september 1929. 
MAGNUS HERRLIN 

T.f. förste stadsläkare 





EHURU DENNA MINNESSKRIFT är avsedd att gå tillbaka i tiden endast till 
år 1878, torde dock ett kort omnämnande av de sanitära förhållandena i huvud-
staden före denna tid vara på sin plats. Förste stadsläkarens i Stockholm, d:r 

C.G. Grähs, » embetsberättelse till Kongl. Suiidhetskollegium» för år 1870 giver en 
liten föreställning om hälsotillståndet just då i huvudstaden. Bostadsförliållandena voro 
i likhet med renhållning och födoämneshygien synnerligen otillfredsställande, varigenom 
epidemiska sjukdomar hade största möjlighet till spridning. Så var även fallet omtalade 
år, då smittkoppor och exantematisk tyfus (fläcktvfus) synas hava fått utbredning. 1 
ovan berörda ämbetsberättelse omtalas sålunda, att de första fallen av fläcktyfims började 
uppträda i februari månad i huset n:r 43 Nya gatan på Södermalm, där inom kort åtta 
sjukdomsfall inträffade. Cirka en månad härefter uppstod en ny hiird i n:r 41 vid Ny- 
torget, och sjukdomen spridde sig inom denna lilla lägenhet med en sådan fart, att 
inom en månad 29 av egendomens 33 invånare hade insjuknat. Alderstigna och minder-
åriga, till och med späda barn, skonades ej. Ett par dödsfall inträffade på platsen, 
och största delen av de insjuknade avsändes till sjukhus. 1 april och maj inträffade 
nya fall i huset n:r 37 Nya gatan, en osnygg och överbefolkad fattigbarack. Trots mycket 
energiska mått och steg förekommo ensamt inom denna egendom 51 fall - tydliga 
bevis på sjukdomens oerhörda smittsamhet. 

Beträffande den andra av 1870 års farsoter, smittkopporna, säger distriktsläkaren i 
Ladugårdsiands församling, d:r Martin, »att orsaken till denna sjukdom, som inom 
stora städer är så vanlig, då den däremot förekommer mera sparsamt i mindre städer 
och på landsbygden, torde förnämligast böra sökas i 1) de späda barnens uppfö-
dande med otjänliga och för deras konstitution mindre lätt fördragliga födoämnen i 
stället för modersmjölken och 2) i bostädernas trånga och osunda beskaffenhet. Det 
skulle därför vara särdeles lyckligt», säger d:r M., »om bostäder för den fattiga befolk-
ningen bereddes på ett mera tillfredsställande sätt, så att den icke, såsom nu är hän- 
delsen, behövde inhysas i kasernlika hus, där både utrymme och frisk luft saknas, och 
där barnen antingen måste tillbringa sitt liv i de osunda rummen eller söka förströelse 
på en trång gård, otillgänglig för soiljuset och även under sommaren kall och fuktig. 
Ja, många hus sakna till och med helt och lillet gårdar » 

Dessa sanitära missförhiållaiiden voro synnerligen gynnsamma för smittspridning vid 
epidemiska sjukdomar. Härtill kom iiven bristen på effektiva hjälpmedel, såsom möjlighet 
till desinfektion av de sjukas gång- och sängkläder. Ar 1872 väcktes av förste stads-
läkaren, d:r Grähs, i Sundlietsnämnden förslag om inrättandet av en desinfektionsugn 
i Stockholm efter utländskt mönster. D:r Grälis påpekade som stöd för sitt förslag, att 
dylika desinfektionsanstalter förefutimios i London, Liverpool, Berlin, Köpenhamn m. fl. 
atidra platser, och att de var på sitt håll pi'isades för det gagil de åstadkommit. 
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Av det omtalade framgår att behovet av ett verkställande organ för övervakande av 
hälsovårdsangelägenheter gjorde sig alltmera gällande, och då det i 1 874 års hälsovårds-
stadga föreskrevs, att hälsovårdsnämnden skulle ägna uppmärksamhet åt allt, som kunde 
inverka på allmänna sundheten i staden, samt att nämnden för sådant ändamål linde 
att utöva hälsopolisverksamhet, beslöt nämnden år 1878 med avseende på dess vittom-
fattande åligganden och de många omsorger en huvudstad kräver i detta hänseende att 
inrätta en särskild sundhetspolis. Förut hade visserligen en viss tillsyn imtövats av 
ordningspolisen, men gällde denna tillsyn knappast mer än renhållning å gator o. d., 
i den mån sådant övervakande medhanns. 



HÄLSOP( )LISENS TILLKOMST OCH SAMMANSÄTTNING. 

Såsom framgår av nedanstående protokollsut(1rag, beslöt hälsovårdsnämnden vid sam-
manträ€Te den 22 februari 1878 att anställa en sundhetsinspektör samt en kommissarie. 

Utdrag ur protokoll hållet hos Stockholms stads hälsovårds-
ndmnd den 22 februari 1878. 

Närvarande: Ordföranden Herr \Vretman, vice ordf. Herr Ödmansson, Ledamöter: 
Herr Polismästare Granström, Herr Förste Stadsläkaren D:r Grähs, Herr i)ahlander och Herr 
Törnblom. 

§ 5. 
Enär Nämnden för fullgörande av dess åligganden fann nödigt bland annat, att en 

sundhetsinspektör och en kommissarie vid Nämndens byrå anställdes, och vid det för-
hållande att kostnaderna för Hälsovårdsnämnden funnos i den fastställda staten för 1878 
upptagna förslagsvis i rund summa, arvoden till dessa bägge tjänstemän eller till andra 
biträden, som kunde bliva antagna och för vilka arvoden även erfordrades, icke kunde be-
räknas för längre tid än staten vore gällande, förordnade Nämnden att ifrågavarande per-
soner skulle antagas endast till innevarande års slut; och bestämdes arvodena för Sund-
hetsinspektören till 400 kronor och för kommissarien till 200 kronor i månaden. 

Sedan bestämmelser jämwäl meddelats, dels att, ehuru den blivande Sundhetsinspek-
tören borde vara läkare, rättighet att utöva enskild verksamhet såsom sådan eller att 
innehava annan befattning likväl skulle vara beroende på Nämndens honom lämnade sam-
tycke därtill, dels ock att inspektören skulle äga att för åkning, som vid tjänstens ut-
övande kunde anses behövlig, undfå ersättning enligt åkaretaxan efter avgiven kostnads-
räkning, beslöt Nämnden antaga: till Sundhetsinspektör Distriktsläkaren i Maria församuings 
västra läkaredistrikt Doktor Mårten Sondén och till Kommissarie vid N?iw adens byrå Polis-
överkonstapeln Anders Salomon Hallgren, båda räknat från och med den 1 nästkommande 
mars till 1878 års utgång; — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Då Nämnden, med anledning av vad nu beslutats, behövde disponera en för allmän-
heten någorlunda lätt tillgänglig, på nedre botten eller icke högre än en trappa upp be-
lägen, av tre rum bestående lokal eller byrå i staden inom broarna och tillika önskvärt 
ansågs, att denna byrå, som skulle utgöra tjänsterum för Sundhetsinspektören och Kom-
missarien, hade omedelbar förbindelse med övriga för Nämnden behövliga tjänstelokaler, 
såsom sessions- och kanslirum, tjänsterum för Förste stadsläkaren ni. ni., men en på detta 
sätt anordnad lokal för Nämnden icke kunde åstadkommas i den åt hälsovårds- och fattig-
vårdsnämnderna gemensamt upplåtna lägenhet tre trappor upp i stadens hus n:r 6 vid 
Myntgatan, beslöts skrivelse till Drätselnämndens första avdelning med amihållan, att 
sådan åtgärd av avdelningen vidtoges, varigenom två större och tre mindre, i förbindelse 
med varandra stående rum, att för vaktbetjäning lämpligt boningsrum med kök samt ett 
förrådsrum, hela lokalen med belägenhet i något stadens hus inom broarna och helst i 
närheten av Kungl. Poliskammaren, bleve till den första nästkommancle april eller, om 
detta icke kunde mnedhinnas, till den första oktober innevarande år ställd till Hälsovårds-
nämndens förfogande; dock att, i händelse svårighet mötte för anskaffande inom den när-
maste tiden av cii fullständig tjänstelokal för Nämnden, avdelningen då måtte anskaffa 
en lägenhet av minst två större eller ett större och två mindre rum för att av nämnden 
provisoriskt begagnas till byrå. 

In l"ideni 
Rio fl. » 

Se(laIi sdluiula i viss man förlo'relande arbeten vidtagits för utövandet av tillsyn 
över or(lllilIgelm i staden va(1 Imälsovården anginge, l)eSlOt mlanmn(lefl vid sitt sammantrade 
(1011 5 april 1 $78 att från och med samma månads början till årets slut antaga fyra till- 



syningsmiin med årligt arvode av 1,400 kronor, motsvarande 116 kronor 67 öre i må-
naden för varje. Polismästare Granström, åt vilken uppdragits att å nämndens vägnar 
utse lämpliga persomier bland polispersonalen, anmälde vid detta sammanträde, att han, 
till det mottagna uppdragets fullgörande, utsett till tillsyiiingsmän poliskonstaplarna Erik 
Eriksson, Anders Fredrik Johnsson, Olof Haraidsson saint Lars Severin Larsson, vilka 
i till nämnden ställda och inskickade ansökningar anhållit att vid befattningarnas till-
sättancie komma i åtanke. 

Nämnden fann även skäligt att antaga dessa personer, vilka sålunda hievo de första 
tillsyningsmännen vid hälsopolisen i Stockholm. Då det samtidigt anmiilcies, att de ny-
antagna tillsyningsmännen voro närvarande i förmaket till sessionsrummet, fingo de före-
träde, varvid de underriittades om tillsättningen ävensom erinrades om, att deras när-
maste förmän voro sundhetsinspektören och kommissarien vid nämndens byrå. 

1 samband med denna nyanstiillning av personal beslöt nämnden, att lämpliga 
tjänstetecken skulle anskaffas åt inspektören, kommissarien och tillsyningsmännen med 
skyldighet för dem att i tjiinsteutövniug ha dessa tecken till hands, om så skulle er-
fordras. 

Den tidigare dryftade lokalfrågan förekom även på detta sammanträd(,. Härvid beslöts 
nämligen, att skrivelse skulle avlåtas till drätselnämnden med förfrågan, huruvida de 
tvenne rum, som voro belägna en trappa upp i det s. k. Bergstrahlska huset, åt Ridclar-
hustorget, och nu avsedda till uthyrning, kunde åtminstone tills vidare få förhyras av hälso-
vårdsnämnden och på vilka villkor. Rummen ifråga ansågos kunna anviindas till anmäl-
iiingsbyrå och samlingsrum för kommissarien och tillsyningsmännen. Ifrågavarande avtal 
om förhyrandet av sagda lägenhet kom även till stånd. Då det emellertid sedan visade 
sig, att vissa olägenheter uppstodo genom att nämndens och byråns lokaler voro skilda, 
beslöt nämnden i december 1878 att från och med den 1 april följande år på fem 
år mot en årlig hyra av 800 kronor förhyra lägenheten en trappa upp i huset n:r 5 
vid Myntgatan. Härigenom blevo nämndens och hälsopolisens lokaler sammanförda. 

Märkligt är att man redan en månad efter det de första fyra tillsyningsmännen blivit 
antagna ansett, att deras antal icke var tillräckligt. Detta framgår av ett protokolls-
utdrag från nämndens sammanträde den 10 maj samma år. 1 detsamma föreligger, enligt 
punkt 14, ett förslag till utgiftsstat för år 1879 för allmän hälsovård så lydande: 

»a) löner, arfvoden och dylikt: 
En Sundlietsinspektör ................................. 5,000 kr. 
En Kommissarie ... ....................................... 	2,5(H) 	» 
Åtta Tillsyningsmän efter 1,400 	 11,200 » 

Summa 18,700 kr.» 

Emellertid synes man icke ha avvaktat nästa års anslag för en nyanställning, enär 
redan den 1 augusti 1878 antogs ytterligare en tillsyningsman intill årets utgång. 

Vid årets näst sista sammanträde inom nämnden fingo för år 1 879 förutom sund- 
hetsinspektören och kommissarien de förutniinmnda fem tillsyningsmännen förlängt för-
ordnande. 

Som ovan berörts, förutsåg nämnden emellertid redan i sitt statföm-slag för år 1 879 
en ytterligare ökning av personal vid hälsopolison, och (lrö](le det ej heller längre än 
till den 1 april sistnämnda år, förrän trenne tillsyningsmäii nyanställdes. Nämnden 
synes även nu hava ansett lämpligast förordima polismän, i det för ifrågavarande nyan-
ställningar aiitogos två poliskomistaphir saint en f. d. verkmästare. 
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Hittills hade sålunda inalles åtfli tillsyningsiniin anställts vid hälsopolisen, men voro 
befattniiigarna icke uppförda på ordinarie stat, varför nämnden i november 1 879 beslöt 
föreslå, att arvodena för ifrågavarande åtta tillsyningsmän skulle uppföras på ordinarie 
stat samt i enlighet därmed hos stadsfullmäktiges beredningsutskott, där statförslaget 
ännu var under behandling, hemställa, att detsamma finge äiidras i detta avseende. 

Påföljande år utökades hälsopoliskåren med en tillsyningsman, då nämligen en polis-
konstapel förordnades att från och med den 1 februari och tills vidare vara tillsynings-
man vid hälsopolisen. Samma år förordnades ock länsveterinären Axel Biliström att 
vara veterinär vid hälsopolisen. 

Under sagda år gjordes av tillsyningsmännen en framställning till huilsovårdsnämn-
den om fri läkarvård och fri medicin. 

Arendet föredrogs vid nämndens sammanträde den 13 augusti samma år och beslöts 
därvid, att tillsyningsmännen vid hälsopolisen efter sagda dato skulle erhålla fri me(hcin 
på kommunens bekostnad för sig och sina familjer. Beträffande sökaudenas anhållami om 
fri läkarvård uppdrogs åt t. f. förste stadsläkaren att inkomma med yttrande över denna 
del i ansökan. 

Under årets 101)1)  blevo, på grund av den tidigare omiiämiida framställningen från 
nämndens sida härom, befattningarna som tillsyningsmän uppforda på ordinarie stat, 
varför de förut anstallda tillsyningsmänrien förordnades som ordinare tillsyningsmän tills 
vidare från och med ingången av år 1881. 

Det dröjde nu några år, innan ytterligare utökning av antalet tillsyningsmän skedde, 
men 1886 års statförslag utvisar för påföljancle år ett tillskott av tvenne tillsyiiingsmän. 
Att göromålen även den tiden voro många och krävde mer folk än vad som fanns att tillgå, 
förstår man av nämndens beslut den 20 maj 1887 att på förslag av förste stadsläkaren 
låta under den varmare årstiden anställa extra tillsyningsmän för tillfällig tjänstgöring. 

Redan år 1891 nödvändiggjordes ytterligare personulökning, i det antalet tillsynings-
män då utökades till 12, varvid en befattning som förste tillsyningsman nyiurättades. 

På grund av den hotande kolerafaran år 1892 anstiilldes tvenne extra tillsyningsmän. 
Under följande år fram till 1899 synes icke någon nämnvärd förändring inom huilso-

1oliskåren ha försiggått. Sistnämnda år utökades emellertid kåren till 15 tillsyningsmän, 
och anställdes ytterligare en förste tillsyningsman. 

Det dröjde sedan till år 1906, innan någon personalökning skedde, och tillsattes 
detta år ännu en förste tillsyningsman jämte tvenne tillsyningsmän. 1 statförslaget för 
år 1907 begärde nämnden även föibättrade löneförmåner för tillsyningsmännen, varvid 
beräknats för befattningarna som förste tillsyningsman 2,500 kronor och som tillsynings-
man 2,100 kronor, vilket statförslag även godkändes av vederbörande. 

Trettio år efter det de första fyra tillsyningsmännen anställdes, alltså år 1908, hade 
denna kår ökat riitt betydligt. Sistnämnda år finner man sålunda, att vid hälsopolisen i 
Stockholm voro anställda förutom vederbörande chefer 4 förste tillsyningsmän samt 20 till-
syningsmän. 

Under de därpå följande åren har på grund av det mångsidiga arbete, som hälso-
polisen fått att utföra, samt genom inkorporeraiidet av förstadssamhällena Brännkyrka 
och Bromma ytterligare ökning av kåren nödvihidiggjorts. Om man således vid 1928 års 
utgång granskar schemat över den vid hälsopolisen anställda personalen, har detta föl-
jande utseende 

1 suiidhetsinspektör 
1 förste stadsveteruiar; 
1 an(l1'V sta.dsveterinar 

1707 29 	 2 
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1 föreståndare (veterinär) för anstalter för födoämneskonti'oll; 
1 biträdande veterinär vid samma anstalter; 
1 halsopoliskommissarie; 
1 uncierinspektör med tjänstgöring vid rorledningsms1)ektionen; 
8 förste tillsyningsmiin, varav 2 hava allmän inspektionstjiinstgöring, 4 tjinstgöra vid 

rörlediiingsinspektionen, 1 vid mjölkkontrollen och 1 vid kommunala rkesinspek-
tionen; 

25 tillsyningsmän, varav 5 extra, med olika arbetsuppgifter, såsom födoämiieskontroll, 
desinfektion, rökobservationer, röttutrotning, expeditionstjiinstgöring; samt 

2 desinfektjonsbitrjjden. 

Beträffande förste och andre stadsveteriniirbefattiiingarna inrättades dessa är 1911. 
1 sammanhang härmed bör dock päpekas, att redan förut funnits såväl stadsveterinär som 
biträdande sådan, varom närmare kommer att talas i sammanhang med köttbesiktningen 
i huvudstaden under de gångna femtio åren. 

Vad befattningen som uiiderinspektör vid rörledningsinspektionen beträffar tillkom 
densamma år 1917,   ehuru nämnden redan år 1909 uppdrog åt sundlietsinspektören att 
med biträde av en förste tillsyningsman vid liälsopolisen utöva tillsyn över och kon-
trollera utförandet av ledningar, som anlades för att bereda avlopp för spillvatten inomhus 
och ä tomter. Denne förste tillsyningsman hade således enahanda befattning som den 
senare tillkomne underinspektören. 

Befattningarna som föreståndare vid anstalterna för födoämneskontroll jämte biträdande 
veterinär därstädes anslötos så sent som år 1928 till hälsopolisen, ehuru befattningarna 
i fråga redan tidigare förefunnits. 
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INSTRUKTIONER OCH FOJ1FATTNINGAR FOR 
HÄLSOPOLI SENS ARBETE. 

Hälsopoliskitrens arbete år baserat på eii hel (Tel instruktioner och författningar. Så-
milda återfinnas i den av Stockholms stads liä]sovårdsnänjiid den 8 oktober 1880 
gillade och fastställda »Instruktioii för Stockholms Halsopolis» instruktioner för sund-
hetsinspektören, kommissarien, förate tillsyniiigsmannen saint tillsyningsniännen. Dess-
utom finnes en år 1881 uppiittacT instruktion för förste sta(lsliikaren i egenskap av 
högste chef för hälsopolisen. Den år 1880 fastställda instruktionen för Stockholms 
hälsopolis linde utarbetats av dåvarande tillförordiiade förste stadsläkaren, professor Öd-
mansson. 

För förste och andre stadsveteriiiijrerna samt för föreståndaren för och biträdande 
veterinären vid halsovårdsniinnidens anstalter för födoämneskontroll i Stockholm fastställde 
medicinalstyrelsen den 28 juni 1928 nya instruktioner. 

Bland (le författningar, som äga tillämpning vid utövandet av lidisopolisens arbete, 
må här nämnas följande: 

Allmän straiflag; tuberkulos- och epidemilagar; liäisovårdsstadgan; diverse föreskrifter 
och kungörelser ang. renhållningen inom Stockholm; reglemente ang. avloppsledningar 
för spillvatten inomhus och å tomter i Stockholm; överståthållarämbetets kungörelse aug. 
ordningsföreskrifter för iiatthiiirbärgen i Stockholm; ordningsstadga för rak- och friser-
stugor i Stockholm; matvarustadga för Stockholms stad; giftstadgan; margarinförordningen; 
kungörelsen ang. kontroll å handeln med ost; förordning aug. oriktig ursprungs- och varu-
beteckning; gårc1farihandelslagen ; lag ang. köttbesiktning och slakthus m. m, ; förordning 
ang. kontroll vid införsel till riket av köttvaror och djurfett; medicinalstyrelsens kun- 
görelse ang. fordringarna på viktigare proviantartiklar ni. In. vid leverans för statens 
behov. 

Enligt ovan berörda instruktion för Stockholms liälsopolis heter det i dess 1 §, att 

»hälsopohisinriittningeri avser att bereda hälsovårdsnämnden biträde vid tillsynen över 
ordningen i staden, vad hälsovården angår». 

1 2 § av samma instruktion heter det vidare 

»Det åligger i sådant avseende hiilsopolispersonalen att ägna noggrann uppmärksam-
het åt sådana förhållanden, som kunna menligt inverka på hälsotillståndet i staden, och 
siirskilt att övervaka efterlevnaden av föreskrifterna i hiilsovårdsstadgan och andra nu 
gällande eller blivande författningar eller ordningsförcskrifter rorii(1e sundhcten och snygg-
heteii i huvudstaden, så vida icke deras övervakande enligt lag tillkommer allmänna 
polisen. Dock skall även i sist nämnda fall det vara hälsopolisens skyldighet att upp-
märksamma för handen varande brister och därom meddela alliniinna polisen uiider-
rättelse. » 
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HÄLSOPOLISENS VERKSAMHET. 
Kampen mot smittsamnma sjukdomar. 

Att hälsopolisens arbete är synnerligen omfattande och krävande torde för en var 
någorlunda initierad vara uppenbart. Den gren av verksamheten, som kanske är mest 
ansvarsfull och tillika fordrar det snabbaste ingripandet, är kampen mot smittsamma 
sjukdomar. 

När man studerar de torra siffror, som i statistiken beteckna död och förgängelse, 
jämför dem med varandra och följer dem under årens 101)1),  samtidigt som man låter 
dem få liv och bakom dem ser eller anar det mänskliga lidande de uttrycka, kommer 
man onekligen att gripas av den tanken, att » den gamla goda tiden » säkerligen ej varit 
så god, som man i allmänhet föreställer sig. Vi, som nu leva, skörda frukterna av, 
vad tidigare generationer förvärvat åt oss i form av längre liv, bättre hälsa och många 
livets behag. 

Ett ytterligare belägg för påståendet, att den omtalade »gamla goda tiden» icke var 
så god, får man, när man läser beskrivningar på hur det var ställt i huvudstaden 
exempelvis med renhållningen omkring 1 810-talet. Beträffande densamma skall talas i 
ett kommande kapitel, men torde det vara nödvändigt att i samband med smittsamma 
sjukdomar erinra om de förhållanden i renhållningsliänseende, som voro rådande vid nämnda 
tidpunkt. Läser man historiken härom, torde man icke förvåna sig över, att pest, 
tyfus, kolera och andra farsoter trivdes i våra städer på den tiden. 

Då i äldre skeden tid efter annan farsoter uppträdde i landet, vidtogs väl en och 
annan åtgärd i preventivt eller sjukvårdssyfte, iucn om någon organiserad hälsovård kan 
man icke tala. Det var först på 1600-talet, som skolade läkare begynte verka i Stock- 
holm, och man finner också från början av sagda århundrade en stadsmedicus eller 
stadsfysicus, vilkens ämbete är (len äldsta läkarbefattningen i huvudstaden. Hans upp- 
gift torde emellertid näppeligen ha varit någon annan än att tillhandagå stadens in- 
vånare med sjukvård, och sysslan innehades vanligen av någon bland tidens mest ansedda 
praktiserande läkare. Snart finna vi emellertid stadsfysikus såsom tjänsteman hava att 
besvara rättsmnedicinska frågor och besörja fängelsesjukvård. Såsom medlem av collegium 
mnedicum fick han en framskjuten ställning, och genom en av överståthållaren 1 796 ut-
färdad instruktion tillades honom överinseendet över stadens övriga läkare. Efter mitten av 
1 7: de århundradet fanns även en st a ds ki ru rg eller stadsfältskiir i Stockholm. Redan den 
tiden skilde man strängt mellan invärtes och utvärtes åkommor. De förra behandlades 
av medici, läkare. Den då mera ringaktade utvärtes sjukvården åter besörjdes av fältskärer, 
kirurger. Det var först år 1827 som (Te båda sysslorna genom kungliga instruktioner 
ombildades till förste och andre sta(lsläkaret]ansterna, av vilka den senare fortfarande 
är en rättsläkarbefattnirig, under det att förste stadsläkaren fått allmän hälsovåd och 
sjukvårdsadministration till sin uppgift. 

Oni 	 i aldre tider gäller som regel, att de framntvingades av 
farsotsliemsökelser, och spelade härvid pest och rödsot en mycket betydande roll. Men 
då (leras lmärjnimmgar föranledde ett kraftigare ingripande, var det av regering eller ständer 
utse(kla myn(ligheter, som utvecklade någon mera anmärkniiigsvärd verksamhet. Så väl 
det 1721 utnämnda snndhetskollegiet som denunder frilietstiden mer;i kända sundhets-
kommissionen voro centrala mymlighmeter. Vcrksfällighetsåtgärder i Stockholm ankommo 
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på in agistraten eller verståthåflarämbetet. l)å sundlietsföreskrifter liimnades för staden, 
hade de också i allmänhet endast temporär karaktär. Till något ordnat sundhetsväsende i 
Stockholm ledde de icke, vilket dock ej hindrar, att de tid efter annan medfört förbättringar, 
speciellt med hänsyn till huvudstadens renliållning. 

En systematiskt ordnad allmän hälsovård tillkom först långt fram i 1 9:de århundradet. 
Och även därför hava vi att tacka en farsot. Det var nämligen kolerans upptriidaiide i 
Europa från och med 1830, som verkade såsom en mäktig väckelse till organiseraudet 
av hälsovården i huvudstaden, liksom i hela riket. 

Koleran hade under (le näst föregående åren härjat på flera orter i Europa men 
icke visat sig i Sverige. Av från denna tid bevarade anteckningar framgår, att man 
hade den uppfattningen, att farsoten icke här skulle finna något fält för sin verk-
samhet. Ar 1831  hade den asiatiska koleran framträngt till Rysslands och Preussens 
vid Ostersjökusten belägna landsdelar. Då utfärdades emellertid en Kungl. kungörelse 
om vad som borde iakttagas, i den händelse sjukdomen skulle yppa sig inom Sverige. 
Enskilda personer, i synnerhet läkare, började även sysselsätta sig med tanken på för-
siktighetsmåtts vidtagande. Den ena avhandlingen efter den andra utkom av trycket, 
om 	» Cholera Morbus», dess rätta kännetecken och behandling, och Svenska läkarsäll- 
skapet utgav en » Kort underrättelse om sättet att förvara sig mot choleran ». 

Man ansåg rökning vara ett mycket verksamt medel att förekomma sjukdomen, och 
många olika rökningssätt aiinoiiserades i tidningarna. De rökkulor, som funno största 
avsättningen, bestodo av 1 skålp. puivriserat svavel. 1 skålp. harts, 1 skålp. koksalt, 
1/2 skålp. trätjära, 6 lod renat salpeter och 1 lod renat kamfer, vilket alltsammans 
blandades med vetekli och formades till kulor av en valnöts storlek. 

Ett något dyrare röknimmgssätt var kanske det, som hade uppfunnits av dåvarande 
verkmästaren vid Kungl. Myiitet, Teofron Muncktell, sedermera så berömd inom den 
svenska storslöjden. Han hade 1831 för sundhetskollegium förevisat en apparat för 
mineralsura rökningar, och dylika apparater såldes för 3 rdr. 16 sk. banko stycket. 

Avenså uppfaniis ett nytt slags stolar för imbad, som skulle vara ett verksamt medel 
mot kolera. Man sökte sålunda sätta sig i försvarstillstånd, men stora flertalet av 
Stockholms invånare kunde dock icke tro, att det försvaret någonsin skulle behövas. 
Ar 1831 förflöt också utan att någon kolera visade sig här, och likadant var förhållandet 
(le två näst följande åren. Under 1832 läste man med stort intresse de skildringar, 
som i Aftonbladet meddelades om kolerans förskräckhiga härjningar i Paris på våren 
detta år; men det är långt mellan Paris och Stockholm, sade man. 

1831 blev dock ett ödesdigert år för Stockholms invånare. De gamla pesttiderna 
voro visserligen för länge sedan glömda, och mången inbillade sig, att Sveriges och 
i synnerhet Stockholms klimat vore ogynnsamt för varje farlig sjukdom, men när ifråga-
varande års sommar blev mycket het och torr, började hemska aningar fylla många 
stockholmares sinnen. Men man ansåg sig vara väl skyddad genom karantän och sorgfällig 
uppmärksamhet på iersoiier och varor från smittade eller misstänkta orter. Riksdag var 
samlad i Stockholm, och tidigt på våren, dcii 17 april, hade en stor deputation till 
Konungen framnburit ständernas tacksägelseadress » för K. M:ts visa styrelse och sorg-
fälliga bemödanden att genom noggrann bevakning vid rikets gränser förekomma tillfällen 
för sjukdomens intramigande . Overståthållarämbetet utgav någon månad senare förbud 
mot försäljning av skiimnd fisk och omogen frukt samt befallde noggrann tillsyn över 
hundar och kattor. Några vidare suIi(Thetsåtgar(ler avhördes ännu icke. 

Men så en dag hette det plötsligt: Koleran är i Göteborg! Man ville först 
icke tro detta, men den 8 augusti lästes likväl i Dagbladet, att Kungl. karantäns- 
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kommissionen i Stockholm friii lan(isliövdingeäinbetet i Göteborg mottagit rapport 0111 
en därstiides utbruten, hastigt dödande sjukdom. Detta lät ju betänkligt. 1 rapporten 
klagades över brist på läkare, och redan den 6 augusti hade flera läkare i Stockholm 
anmodats att ofördröjligen avresa till Göteborg. Den 7 augusti hade karajitäns-
kommissionen utfiirclat en kuiigörelse om karantän för. fartyg och båtar från Göteborgs 
och Bohus län. 

Nu kunde man ej tvivla längre. Koleran härjade i Göteborg, och man hade där 
till och med erkänt hepmie vara den asiatiska. Läkare skyndade dit ej blott från 
huvudstaden utan även från Köpenhamn m. fl. orter. 1 Stockholm hade man dock ej 
ännu hört talas om något kolerafall. Man började emellertid allt mera kunna sig orolig, och, 
vad värre var, man besvärades i allmänhet av matthet och försvagad matsmältning. 
Under det att man således gick och så att säga kände sig illamående inför den annalkande 
faran, tillkännagav sundhetsnämmmden i Stockholm den 14 augusti, att nämnden redan 
var i full verksamhet i alla församlingar, och att tillräckligt antal läkare fanns att 
tillgå ävensom fullständiga förråd av läkemedel. Föreskrifter om ökad noggrannhet i 
den offentliga snyggheten hade utkommit och väckt stadens fiskaler och polisbetjäning 
till strängare vaksamhet. Den 13 augusti hade undersökning skett i alla hökarbodar, och 
i flera av dem hade anhållits varor, som voro mer eller mindre skämda. Särskilda sjuk-
hus voro också iordningställda. Man rustade sig således efter bästa förmåga, men de 
allra flesta trodde sannolikt, att sjukdomen icke skulle finna vägen hit, och förhitade 
man sig på, att, sedan till sjökarantänen även lagts en karantän för dem, som lands-
vägen anlände från Göteborg, Vänersborg och Jönköping, farsoten skulle kunna ute-
stängas från Stockholm. 1 de två sistnämnda städerna hade nämligen sjukdomen även-
ledes utbrutit. Resande från nyssnämnda platser skulle undergå tio dygns karantän 
och resande från någon för smitta »misstänkt» ort fem dygns sådan. Karantänen skulle 
undergås på de intill huvudstaden närmast belägna gästgivargårdarna Fittja, Barkarby, 
Rotebro, Ensta och Länna, och cii polisbetjänt skickades till var och cii av dem. 

Så stodo sakerna, då det första kolerafallet inträffade i Stockholm. Det var den 19 
augusti, då sjötullsvaktmästaren Malmberg, som i tjänsteärende infunnit sig ombord på 
ett engelskt fartyg i Stockholms hamn, häftigt insjuknade i utbildad kolera, avfördes 
till Serafimerlasarettet och där avled påföljande dag. Samtidigt insjuknade en dalkulla, 
som haft arbete vid Tjärliovsgataii i grannskapet av Stora varvet, men hon tillfrisknade. 
Den 20 augusti sjuLnade rodclerskan Maria Engström kl. 8 f. in. och avled kl. 1 p 
niiddagen. Närmast därefter insjuknade och avledo en mnatros på ett fartyg från Valdemars-
vik, en plåtslagaregesäll, en tulluppsyningsman och en tornväktare. 

Nu var sjukdomen i full fart, oeii myndigheterna gjorde vad i deras makt stod för 
att hejda farsoten i dess framfart. Dåvarande överståthållaren, frih. Spreiigtporten, synes 
ha varit synnerligen outtröttlig, iivenså förste stadshiikaren, hivmedikus .J. D. Ahlberg. 
Bland de särskilt inredda sj ukhusen var det i Sivertska kasernen vid Tjärhovsgatan 
störst, innehållande 239 sängar; därnäst kommo dels ett nytt sjukhus vid Kartagos 
backe i grannskapet av Garnisonssjukhuset på Kungsholmen, dels ett provisoriskt, inrymt 
i stadens norra kasern på Ladugårdslandet, vardera med 100 sängar. Vidare fanns ett 
sjukhus på Kastellholmen med 70 och ett it Sabbatsbergs värdshus med lika antal sängar. 
1 övrigt synas provisoriska sjukhus hava varit inrättade på en hel (Tel platser mccl undantag 
av Staden inom broarna, där svitrighieter mötte att iordningställa något sitdant. De 
sjuka från denna stadsdel fördes i stället sjöledes till Kastellholmen, till dess Frimurar-
orden genom Kronprinseims bemedhing upplät sitt hus på Ricidareholmen med utrymme 
för 46 sängar. 
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Den 25 augusti förklarades Stockholm smittat av kolera, och innan månadeiis utgång 
fanns ingen del av staden, dur icke iiågot sjukdomsfall förekommit. Farsoten synes 'dock 
hava härjat värst i Katarina församling. 

Siniiesstämniugen i Stockholm blev allt dystrare. Ingen var nu säker för sig och (le 
sina. Många och olika voro (le råd, som i tal och tryck gåvos för att bevara sig för 
smitta. Maii visste ej, vilket av deni man skulle följa. 1)e förståndigaste liöllo sig dock 
till Svenska läkarsällskapets i tusentals exemplar spridda » underrättelse om sättet att 
förvara sig mot cholera>. 

Sjukdomen växte i förskriickande grad. Dygnet lo/Il september, från kl. 8 den 
ena morgonen till samma tid den påföljande, avledo 217 personer i kolera, 449 insjuknade 
och 1,161 lågo kvar sjuka sedan föregående dygn, enligt från den tiden bevarade upp- 
gifter. Farsoten hade dock då hunnit sin spets, ty från det dygnet minskades såväl 
de insjuknades som (le dödas antal. 

Att farsoten rasade häftigast bland fattigt folk är icke förvånansvärt, men även 
de ekonomiskt lyckligare lottade klasserna skonades icke. Bland mera bekanta och 
framstående personer, som avledo i kolera, må nämnas justitierådet Olof Johan Lager-
heirn, värderad och omtycl.t för sitt människovuinliga sinnelag. Såsom ordförande i 
Storkyrkoförsamlingens sundhetskoinmitté var Lagerheim utomordentligt verksam. För 
att visa gott föredöme och giva allmänheten mod satte han sig själv på kuskbocken och 
körde vagnen med koleraliken. Han föll offer för sitt nit och dukade under för den fiende, 
från vilken han sökt rädda så många av församlingens medlemmar. 

1 början av oktober kunde farsoten anses övervunnen, men hade densamma då hunnit 
angripa 7,895 personer, av vilka 3,277 avlidit. 

Den enligt Kungl. kungörelse av den 9 juli 1831 i Stockholm tillsatta allmänna 
sundhetskommittén, som snart fick namnet allmänna sundhetsnärnnden, till skillnad från 
de densamma underordnade sundhetsnämnder, som verkade i de olika stadsdelarna, 
hade egentligen från början kolerasjukvård till uppgift. Nämndens skyldighet var dock 
även att taga befattning med hälsovårdsiirenden, då de ansågos vara av betydelse för 
kolerans bekiimpande. Härigenom vandes man givetvis så småningom vid att hava en 
hälsovårdsmyndighet, samtidigt med att den nu framträdande nya vetenskapsgrenen 
hygien ådagalade nyttan av hälsovårdsanstalter. Sålunda utvecklade sig ur de tillfälliga 
suiidhetsnämnderna permanenta sådaiia för städerna. Beträffande Stockholm stadfästes 
detta förhållande genom den i sammanhang med stadsfullmiiktigeiiistitutionens införande 
år 1864 utfärdade nådiga instruktionen för Stockholms stads sundhetsnämnd. Den 
kommunala hälso- och sjukvården fick hiirmecl i sundhietsnämnden ett särskilt organ. 

När tio år senare, således 1874, liälsovårdsstaclgan för riket utkom och redan år 
1875 följdes av epidemistadgan, kan man säga, att Sverige i hälsovårdshänseende 
fick en fastare och mera sjuilvstuindig organisation. För Stockholm blev liiilsovårds- 
stadgan gällande först med 1878, och ombildades då siindhetsnämnden till den nuva-
rande liälsoyårdsnäinn den. 

Inrättandet av en särskild hiilsopohis blev, som tidigare anförts, nämndens första 
uppgift. 

Vid i äldre tider utbrutna farsoter hade givetvis isoleringsåtgärderna varit tämligen 
primitiva, enär liimpliga sjukhus härför icke funnos tillgängliga. Lokaler för isolering 
av (le sjuka anordiiades endast provisoriskt vid hastigt ul)pkommanche epidemisk sjukdom. 
Den enda egentliga sjukvårdsanstalten var Serafimerlasarettet. Det var nämligen både 
landets första kliniska anstalt och det första sjukhus i staden av modernare typ. Initiativet 
till denna anläggning togs redan 1738 av den s. k. sun(Thetskommissionen, men sjukhuset 
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öppnades först år 175 2 för emottagan(le av sjuka och till en börjaii med allenast 8 
sängar. Som framgår av ovan relaterade förhållanden under koleraåret 1834 synes ett 
provisoriskt sjukhus vid detta tillfälle hava inretts vid Kartagos backe, och begagnades 
förmodligen för detta ändamål den förut till kasern för » Lätta dragonerna » upplåtna 
egendomen mellan Hautverkaregatan och Mälaren. 

Redan år 1 831 linde det s. k. » provisoriska sj ukliuset», beläget vid Nya Sandbergs-
gatan å Södermalm, tagits i bruk och var avsett att mottaga sådana sjuka, som vid 
inträffade epidemier eller mera utbredd sjuklighet icke kunde eller borde vinna inträde 
på andra sjukvårdsanstalter. Detta provisoriska sjukhus var således Stockholms första 
epidemisjukhus och hade under en lång följd av år till huvudsaklig uppgift att mottaga 
smittkoppsjuka, varför det ock i dagligt tal benämiides kopphuset ». När hälsovårds-
nämnden 1 878 övertog förvaltningen, organiserades inrättuingen under namn av Katarina 
sjukhus såsom ett vanligt sjukhus, ehuru vården av smittsamma sjukdomar ännu länge 
var en av dess viktigaste uppgifter. År 1878  anordnades ett provisoriskt epidemisjuk-
hus i n:o 74 Hornsgatan. Dock var frågan om ett särskilt sjukhus för vård av smitt-
samma sjuka, vilken var en bland de fordringar, som ställdes på kommunerna genom 
hälsovårdslagstiftniiigen från mitten av 1870-talet, ännu ej löst i huvudstaden. Att 
frågan länge uppskjutits berodde på svårigheten att finna tjänlig byggnadsplats. Ford-
ringarna på en sådan i en stor stad voro ganska svåra att tillgodose, då ett epidemi-
sjukhus ansågs böra på samma gång hava ett avskilt läge och vara lätt tillgängligt för 
allmänheten. Men sedan staden i slutet av 1888 förvärvat äganderätten till en vidsträckt 
obebyggd bergplatå i den nordligaste, intill Kungl. Djurgården gränsande delen av stads-
området, reserverades plats därstädes för ett nytt epidemisjukhus. 1 början av 1890 
godkände stadsfullmäktige av hälsovårdsnämnden uppgjorda ritningar till sjukhuset, och 
redan fem år senare auslogs ytterligare medel för anstaltens utvidgning i vissa delar. 
Här kunde nu betryggande isoleringsåtgärder vidtagas både med avseende på sådana 
personer, som redan konstaterats vara sjuka, och sådana, som voro misstänkta. 

Det torde hava sitt intresse att studera dåvarande sundhetsinspektörens årsberättelse, 
som redogör för hälsovårdsnämndens arbete under första verksamhetsåret 1 87 8, i vad 
detsamma omfattat sinittsamma sjukdomar, och följer här ett utdrag ur berörda redo- 
görelse: 

»Preventiva åtgärder hava vidtagits, i det 1,725 barn hava vaccinerats med avseende 
på smittkoppar. 

Med avseende på smittosamma sjukdomar må nämnas att i 4 fall lokaler visat sig 
såsom smittohärdar för tyfoidfeber. Desinfektion av avträden och hortförande av latrinen 
har därstädes blivit tillstyrkt och utförd. 1 ett fall (vid Carisvik) vidtogos av veder-
börande ägare åtgärder att tömma en med stinkande ämnen fylld större brunn, vari 
orenlighet sedan längre tid samlats. 

1 ett fall, Faikenhergsgatan 3, skedde svavelrökning, skurning och vädring i en lokal, 
inom vilken inom kort tid flera sjukdomsfall (nervfeber) visat sig. Sedan visade sig inga 
nya sjukdomsfall. 

1 två fall anmäldes av läkare, att scharlakansfoher uppträtt med flera fall inom samma 
hus. På båda dessa ställen (n:o 18 Storgatan och 8 Lilla Trädgårdsgatan) föranstaltades 
av mig desinfektion medelst svavelrökning, tvättning av husgeråd etc. med karbolsyre-
lösning, skurning och vildring. 1 det senare fallet anmodade jag dessutom, efter in-
hämtandet av förste stadsläkarens råd, Manisell \Videll, som i huset har privat skola, 
att låta skolan under 8 (lagar upphöra; detta skedde, och inga nya sjukdomsfall inträffade 
sedermera. 

Anordningar med avseende på farsoter och smittosamma sjukdomar. 
Ett epidemisjukhus har blivit iorclningställt i den förra provisoriska sjuklokalen i 

n:o 74 Hornsgatan med 3:ne avdelningar för mottagande av de första fallen av smitt-
koppor, fläcktyfus och kolera med tillsammans 80 it 100 sängplatser och därmed analog 
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inredning. Antalet sjukdomsfall av sinittosajuina sjukdomar, anniälcla hos Nämnden, 
har iitjort 211. För transport av sjuka i sadana sjukdoiiiar har Niiinnden inköpt ett 
särskilt åkdon och uppgjort ackord med en åkare om deras fortskaffande. I)etta åkdon 
har sin plats i ett epidernisjukhuset tihihiörigt vagnslider. Desinfektion verkställes genom 
suiidh etspolisens försorg, då därom an mälan i tid göres av läkare, och för att kunna 
rengöra, vädra och utrynima en iiifekterad lokal och för sådant ändamål därifrån förflytta 
ännu friska personer har Hälsovårdsnämnden till en början förskaffat sig till låns av 
Fattigvårdsiiäiunden cii denna tillhörig bostadslägenhet i ii:o 51 Södra Tullportsgatan 
(f. d. Militärförsörjiiiiigsinrättningen.)» 

Följande utdrag av liiilsovårdsniimndens protokoll dcii 15 juli 1881 belyser den 
rångboddhet, som var rådande i början på 80-talet, och darmed följande smittorisk: 

§3. 

	

Med 	r miilan att genom smitta, som hitförts från Finland, några fall av smittkoppor 

	

härstäd 	förekommit inliimnade t f. förste stadsliikaren till upplysning dels om sjuk- 
donuö-!oppet, dels ock om de åtgärder, som blivit vidtagna för att förhindra sjukdomens 
viöa: pridning, följande skriftliga redogörelse. 

Bil. B. 
Koppepidemien uti n:o 57 Hornsgatan juni, juli 1881. 
Dalkarlen Lefd Anders Olsson, 17 år gammal, reste den 9 juni med ångfartyget 

Konstantin från S:t Petersburg till Stockholm. Under vägen anlöptes den 11 Helsing-
fors, och diirstädes besökte Anders Olsson en lägenhet (ii:o 2 Rödbergsgataii), varest en 
del dalfolk lära uppehålla sig En av dessa, en kvinna, hade nyligen avlidit och en 
annan varit sjuk uti smittkoppor. En annan person låg vid tillfället sjuk uti samma 
sjukdom. 1 rummet innanför det, där dennes sjitksäng stod, uppehöll sig And. Olsson 
2 timmar. Den 12 eller 13 juni anlände han till Stockholm och begav sig genast till 
ett hus in på gården uti egendomen n:o 57 Hornsgatan, där en mängd dalfolk leva. Här 
sjuknade han och intogs den 25 6  på Maria sjukhus, men avfördes dagen därpå till 
Epidemisjukhuset, då det visat sig, att han led av smittkoppor. Det rum, där And. 
Olsson legat, desinfleerades den 26/6  medelst svavelrökning, och alla uti gården befintliga 
ovaccinerade barn ympades skyndsamt. 

Den 67  insjuknade vidare 23-årige Kråk Hans Hansson och intogs likaledes den 7/7 

för smittkoppor på Epidemisjukhuset. Vid nu företagen undersökning uppdagades ovan-
nämnda förhållande med hänsyn till smittans ursprung, varjämte upptäcktes, att Lefd 
Erik Olsson, en broder till Anders Olsson, låg illamående i symptom, som syntes miss-
tänkta, och som gåvo så mycket mera anledning till försiktighet, som han delat bädd med 
sin sjuke broder. Dessutom upplystes, att, senare än Anders Olsson, från Helsingfors 
och samma lägenhet där, varest han ådragit sig smittan, anlänt tre dalkullor, vilka ock 
tagit in och bodde uti 57 Hornsgatan. 

Detta hus är av sten, en våning högt, men med gavelrum en trappa upp. Uti ett 
rum på nedre botten bo nu elva dalkullor, och i ett annat rum en trappa upp hava iiitton 
dalkullor sitt tillhåll. Uti huset bo för övrigt fern familjer med tillsammans tjugofyra 
individer; i huset i sin helhet således 54 personer. En av dessa familjer, vilka hava 
mycken förbindelse sins emellan, hade sin utgång genom det ena av de utav dalfolket 
innehavda rummen. Hela huset måste således anses hava varit en vådlig smittohärd, 
vadan följande åtgärder vidtogos: 

Hela huset utrymdes den 9/7,  varefter kraftig svavelrökning föranstaltades uti alla 
dess rum. Den 13 på morgonen var det färdigt för inflyttning; allt husgeråd och dal-
folkets arbeten behandlades med samma rökning som rummen; säng- och gångkläder, 
med undantag av en omgång för varje person, sändes genast till desinfektionsugnen vid 
Katarina sjukhus; det utrvnida husets invnare inhvstes i Epidernisjukhusets lediga 
avdelningar, där de bespisades, badades och behöllos till dcii 13 på mor'gonen; hit med-
havda gångkläder clesimifleerades på stället medelst svavelrökning; den 12 ,vaccinerades 
med it barnhuset en timme tidigare sanilaci vaccin samtliga dessa personer med undan-
tag av två, soni visade tydliga spår efter genomgångna smittkoppor. 

1707 24 	 3 
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Emellertid hade den io/  Lefd Erik Olssons sjukdom verkligen visat sig vara sinitt-
koppor, varför han från det ruin, där han först hållits isolerad, uppfivttades på koppav-
delningen. 

Ytterligare hade ocksi Kritk Per Hansson, broder till förut här omnämnde Hans 
Hansson, och som med honom delat bädd och intimt umgåtts med bröderna Lefd, några 
dagar varit illamående och befanns den 12  hava smittkoppor. Tvenne brödrapar hava 
således insjuknat, men tills nu (d. '/) har ingen mera visat sjukdomssymptom. 

Utom dessa har en dräng inom Epidemisjukhuset den 	sjuknat i koppor. 
Sanmma (lag som Anders Olsson intogs även på Epidemisjukhuset för smittkoppor 

skepparen F'jecler från finska galeasen Hebe, som kommit hit med tegellast från Abo-
trakten. Den kajuta på fartyget, där skepparen legat, svavelröktes. Da..efter gick galeasen 
till Strörnsholm. 1 dag (d. 14 	är han återkommen till Stockholm, och licki dcii övriga 
besättningen, 4 man, befinna sig vid god hälsa. 

Lsill. 

Några fullt betryggande åtgärder med avseende på desinfektion av kläder kunde ej 
vidtagas, enär den vid Katarina sjukhus befintliga desinfektionsugnen var otidsenlig. 
Hälsovårdsnämnden beslöt därför 1881 att låta uppföra tvenne nya desinfektionsugnar, 
en på den förras plats vid Katarina sjukhus och den andra vid epidemisjukhuset, Horns-
gatan 74, då det var alldeles uppenbart, att en dylik anstalt där icke borde saknas. Denna 
senare desinfektionsanstalt inrymde till en början endast en desinfektionsugn och 4 rum 
för härbärgerande av friska personer, vilkas bostäder med anledning av där inträffade 
fall av smittsamma sjukdomar undergiugo desinfektion Tid efter annan och i mån som 
desinfektionstekniken utvecklades och anstaltens nytta lAev insedd, förbättrades och ut-
vidgades densamma. Ar 1893 blev denna viktiga desinfektions- och isoleringsverksamhet 
ännu bättre tillgodosedd, i det att hela huset Hornsgatan 82, f. d. 74, (stadens förut-
varande gäldstuga), togs i anspråk därför. Av husets trenne våningar användes den 
nedersta huvudsakligen till clesinfektionslokaler och badlokaler för de personer, vilka 
mottogos i den till de övre våningarna förlagda isoleringsavdelningen. 

1 den å nedre botten inrymda desinfektionsavdelningen voro tvenne desinfektions-
ugnar inmurade i en vägg, vilken avdelade tvenne rum, varav det ena var avsett för 
mottagning av smittade effekter och det andra för upplag och utlämnande av de från 
smitta renade persedlarna. Förutom genom ugnarna fanns ingen kommunikation mellan 
rummen, och personalen på båda sidor om ugnen, den »smittade» och den »smitt-
fria» kunde sålunda icke idka direkt umgänge. Nödiga samtal personalen emellan 
skedde per telefon. Badrum för desinfektören på den » smittade » sidan var orda a 
så, att han omedelbart efter arbetet kunde rena sig själv. Själva desinfektionen skedåe 
därigenom1  att desinfektören på » smittfria» sidan insläppte ånga i ugnarna. Efter 
slutad desinfektion uttog han kläderna genom öppnande av de ugnsdörrar, som vette 
åt hans sida. 

Till förekommande av smittfo.ande kläders transporterande i öppna fordon gen.1 
gatorna lät nämnden förfärdiga en enkom för sådant ändamfil avsedd kärra av tunn iåt. 
Denna stod till allmänhetens disposition, då anmälan gjordes till nämndens byrå 

Ungefär samtidigt med anordnandet av ovannämnda desinfektionsanstalt riktades upp-
miirksamheten på den fara, som kunde anses föreligga för kolerasmittans införande till Stock 
bolin genom hitkommande fartyg från utrikes ort. Enligt ett protokoll av den 13 juli 1 
behandlade och faststiillde miiiinnden i och för hindrandet av ifrågavarande smittas inför de 
ett av förste stadsläkaren uppgjort förslag om ett expeditionsrums förhyrande å Blokhus-
udden för bevakningsläkare. 1 den plan, som 1884 uppgjordes för ordnandet av huvud-
sta(lells epidemisjukvärd, ingick aven en (lesinfektionsa]lstalt för hamnen, men kom denna 
anstalt att anläggas först 1892 vid då hotande kolerafara. Till plats för sagda an- 
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stalt valdes den till Fjiiderholmsgiuppeii hörande öii Skottland. ön var för fartyg 
bekvämt tillgänglig så väl från Stockholms iiinerliamn, > Strömmen», som från Värta-
hamnen, och anstalten hade till ändamål att betjäna fartyg, som medförde smittsamt 
sjuka pelsoller och därför måste undergå desinfektion. Huvudbyggnaden innehöll en 
mindre sjukavdelning samt en därifrån fullständigt skild desiiifektions- och tvättavdeliiing 
med ångpanna, ugn, badrum och tvättstuga, allt ordnat efter samma principer som vid 
desinfektionsanstalten i staden, ehuru i mindre skala. Dessutom fanns på ön en mindre 
logementsbvggnad för det under behandling varande fartygets besättning, bostadshus för 
persoiial samt nödiga uthus. 

Anstalten, som upphörde att verka 1919, togs emellertid blott få gånger i bruk 
men gjorde dock vid dessa tillfällen synnerligen god nytta. Särskilt var detta fallet 
1894, då 4 på fartyg hitkomna kolerapatienter vårdades där, varigenom en säkerligen 
för huvudstaden hotande fara i tid kunde avvärjas. 

Fall av kolera hava även under senaste årtiondet förekommit ombord å hitkomnna 
fartyg. Ar 1918,   då ångaren » Angermanland » i juli månad hitkom från Petrograd, 
visade det sig nämligen, att en del av besättningen var kolerasmittad. Av de 25 per-
soner av besättningen, som den 14 juli internerades å Epidemisjukhuset, befunnos 8 
hava kolerabaciller, och avledo 3 av de insjuknade. Sedan besättningen internerats, 
förtöj des fartyget ute å redden, varefter fem tillsyningsmiin vid hälsopolisen företogo 
vederbörlig desinfektion ombord. 

Under den femtioårsperiod av hiälsopolisens verksamhet, som nu tilländalupit, har 
skyddsarbetet mot smittsamma sjukdomar omfattat icke blott här ovan berörda sjuk-
domar utan helt naturligt även många andra. Bland dessa senare må nämnas tuber-
kulos. Huru sorgliga förhållandena voro i huvudstaden omkring 1895 med avseende 
på denna sjukdoms härjningar, framgår av ett uttalande av förste stadsläkaren, d:r Lm-
roth, i ett av honom avfattat tjänstemeinorial den 10 september 1896. 1 detta omtalas 
nämligen, att under 25.årsperioden 1871-95 anmäldes i Stockholm 16,183 lungsots-
dödsfall, varav framgår, att, då alla dödsfallen voro 114,716, vart 7:de dödsfall i 
Stockholm under dessa år orsakats av lungsot. Bland dem, som på den tiden dogo 
i åldern mellan 10 och 40 år, föll var 3:dje person offer för lungsot. De åtgärder, 
som d:r Linroth i nämnda memorial föreslog, innefattade upprättandet av ett lungsots-
sanatorium, byggandet vid något av kommunens sjukhus av en asyl för lungsiktiga i 
långt framskridet stadium av sjukdomen, anordnande av desinfektion på stadens bekostnad 
i bostäder, där lungsiktiga bott, samt utgivande och spridning av råd och anvisningar för 
allmänheten angående tuberkulossjukdomen. 

Difteri- och scharlakansfeberepidemier voro även vanligare förr i tiden än nu. 
Samtliga nämnda smittsamma sjukdomar hava under årens lopp framgångsrikt be-

kämpats, och torde det snabba ingripande, som hälsovårdsnämnden genom sitt tihlsy-
ningsorgan, hälsopolisen, ådagalagt mot smittsamma sjukdomar, få därvid tillmätas stor 
betydelse. Som exempel må anföras, att huvudstaden år 1913 i april månad hotades 
av en smittkoppsepidemi. 1 maj meddelade förste stadsläkaren d:r Ivar Andersson, 
att 35 personer insjuknat i smittkoppor, varav ett fall med dödlig utgång. Den 9 juni 
anmälde förste stadsläkaren, att smittkoppsepidemien kunde anses fullständigt hävd, och 
beslöt nämnden med anledning härav att till samma (lags protokoll giva sitt erkännande 
åt det energiska och phikttrogna arbete, som från hälsopolisens sida nedlagts för sjuk-
domens bekämpande inom staden. 

Beträffande desinfektion efter smittsamma sjukdomar har den under årens 1opp avse-
värt förändrats. Förr kände man ej till den under senare tiden så allmänt använda formal- 



dehyden, och verkställdes desinfektioiieii då huvudsakligen gei101n i'eiigöring, ett givetvis 
ingalunda föraktligt medel, men som dock ej alltid kan vara fullt betryggande. Vid en 
del tillfällen kompletterades rengöringsåtgiirderna med att torka viiggarna med ituskurna 
» franska bröd » , och före goivskurniugen upprensacies goivspriiigorna med särskilda golv-
spring-rengörare. Allniänlieten tyckte emellertid, att dessa ingående rengöringsåtgårdei 
blevo för betungande och sökte ofta komma lindrigare ifrån desamma. När sedermera 
formaldehyden kom till användning, kunde bostadsdesinfektioneii utföras på ett mera 
effektivt och för allmiinlieten mindre besvärande sätt. Fgn;tr anskaffades för desiufek-
tion av de sjukas gång- och sängkläder, medan själva sjukrumnien b'sprutades med 
formalinlösning. 

Men även mot denna desinfektionsmetod reagerade en del av befolkmiingeri, i all-
mänliet beroende på motvilja att sända bort säng- och gångkläder. Vid många till-
fällen hände det, att sådana kliider gömdes undan på viitclar och först efter åratal 
skickades till tlesmfektiomisiignen under 11p1)gift, att den sjuke använt desamma. Att den 
primära desinfektionen vid sådana fall ej blev så effektiv är tydligt. 

På den grund har sedan 1921 den s. k. Leinimigerska desiafektionsmetoden kommit 
till användning, vid vilken alla klädespersedlar få vara kvar i sjukrummet, dr de i gör-
ligaste mån hängas isär. Härefter tätas rummet, och desinfektioulampan insättes och 
tändes. Rummet får sedan vara tillstiirigt under 5 it G timmar, varefter det utluftas. 1 
stället för den fasta formaldeliyden har under senare åren använts flytande formalin, 
vilken metod ställer sig väsentligt billigare. Mängden formualin är då avpassad så, att 
vid avdunstningen styrkan blir densamma som vid användning av formaldehyd. Den 
Leiningerska desinfektiomismetoden synes också hava vunnit allmänhetens förtroenle. 

Härmed har hälsopoliseus arbete beträffande .smittsamma sjukdomar under (le gångna 
femtio åren i korta drag angivits. 

Såsom framgår av nedanstående tabell, är det ett betydande antal rum som under 
denna l)el'iocl behandlats för smitrening i vår huvudstad. 

Antalet av hälsopolisen 8mui(trenade rum vid sletet av elannämnla år. 

1888 	1898 	190$ 	1918 	1928 

Antal ram 	168 	2,437 	1,693 	3,309 	2.28 

Åtgiirder till förgörande av ohyra. 

1 anslutning till det desinfektionsarbete, som hälsopolisen under den gångna verksam-
hetsperioden haft att utföra, må i korthet nämnas de åtgärder, som vidtagits för förgö' 
av ohyra. 

De tillsyningsmän vid hälsopolisen, som (Tärtill haft tillstånd, hava utfört ett 
flertal cyanvätegasbeliandlingar inom stadens fastigheter samt i mindre bemedlades bo-
städer efter anmälan av läkare eller församlingssystrar. Därjämte sker i regel 
gång i veckan s. k. »avlusning» i (Ten därför avsedda anstalten vid Ropsteiu. ;om 
tillkoni 1920. Personer, vilka företrädesvis äro boende å nattlmärbärgeii o. d. platser. bruka 
självmant anmäla sig å hälsopohisens byrå för undergående av ovannämnda avlusmuing. 
De få då instiilla sig å viss dag vid ifrågavarande anstalt, (lär de få bada samtidigt 
med att deras samtliga klädespersedlar undergå eyanvätegasbehandling i därfor inom anstalten 
befi tl ig cyankamim marc. 
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Liknaiide avlusniiig hade foit verkställts i isoleriugsanstalten vid Bräiinkvrkagataii 
62, där en cyaukammare är 1 9 1 9 inrattades och för närvarande är un(ler ombyggnad. 

Avliisiiing av personer, som komma fran utrikes ort sumittad av fluickfeber, och vilka 
vid här företagemi besiktuing befunnits behäftade med ohyra, verkställes vid ovannämnda 
anstalt vid llo1)steii. 

Kontroll över rak- och friserstugor. 

Ett led i kampen mot smittsamma siikdomar kaii (1011 koiitioll sägas vara, som av 
liälsopolisen utövas över huvudstadens rak- och friserstugor. 

Jämlikt 30 § i hälsovårdsstadgan av den 19 juni 1919 faststiillde överståtliållar-
ämbetet en månad senare den av Stockholms stadsfullmäktige antagiia ordiiingsstadgan 
för rak- och friserstugor i Stockholm. De bestämmelser, som i (lenhia stadga före-
komma, synas hava varit av behovet påkallade, då tidigare riskerna för att i dylika 
lokaler allmänheten skulle utsättas för en eller annan smittsam sjukdom torde ha varit 
tämligen stora. Med renliglieten inom de lokaler, där frisöryrket utövades, var det 
mången gång icke så noga, utan kunde det ofta hända, att exempelvis en och samma 
kniv kom till användning för olika kunder utami att ha blivit rengord. Så var helt 
naturligt även fallet med annan materiel. Vanligt var t. ex., att kunden vid räkning 
intvålades med tillhjälp av borste, vilken kanske alldeles nyss förut varit i användning 
vid betjänande av en kund behäftad med hudsjukdom av smittsam art. Beträffande 
hårsjukdomar, för att icke nämna ollyra, överfördes dessa mången gång från den ena 
personen till den aiidra enbart genom bristande renlighet. 

Enligt niininda ordnirigsstadga skall innehavare av här omtalad rörelse till hälso-
vårcisnämnden göra anmälan om att han eller hon ämnar driva dylik rörelse och 
får ej taga lokal för sådant ändamål i bruk, förrän densamma blivit av nämnden god-
känd. Dessutom finnas föreskrifter av allmän karaktär beträffande lokalernas storlek, 
ventilations- och dagerförhållanden, huru förbrukningsartiklar och verktyg skola för-
varas, samt huru orclniiigen och hygienen för övrigt inom lokaler av nämnt slag skall 
uppräithållas. Därjämte finnas särskilda föreskrifter för själva arbetets utförande vid 
räkning och hårbehandling, föreskrifter som ha till uppgift att skydda allmänheten mot 
smitta. 

1)å straffhestämmelserna för den som övertriider ifrågavarande föreskrifter äro ganska 
stränga, och då i våra dagar allmänhetens krav på hygien är tämligen stort, torde 
man gott våga påstå, att ordning och snygghet numera råda på här berörda område. 
Vid 1928  års slut funnos i Stockholm 310 rakstugor och 299 damfrisersalonger. 

Kontroll över natthiirbiirgen. 

Till hälsopolisens arbetsuppgifter höi även tillsynen över natthärbiirgen. lied natt-
härbärge menas då sådant hus eller sådan lägenhet, som är avsedd att mot betalning 
lämna tillfällig bostad för natten åt mindre bemedlade persomier. 

Redan på 1880-talet funnes natthärbärgeii, och var det då frälsningsarmén, som 
tog initiativet till att bereda (len fattigaste och husvilla befolkningen inom huvudstaden 
tak över huvudet för den ringa avgiften av 10 öre per person och imatt. Av sådana 
anstalter för liiirbärgering öppnades sålunda 1881  en i n:r 14 vid David Bagares gata 
för husvilla män och 1 $89 en för kvinnor i n:r 9 Rid(laregatan. 1 början på 1890-
talet öppnade frälsningsarmén ytterligare ett natthuirbiirge, 2 Benikebrinken, som (lär- 
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jämte inneslöt så pass nödvändiga attribut som badrum och (iesinfektionsugll för klödci. 
Myndigheterna, som uppskattade det behjärtansvärda i dessa företag, utverkade med åren 
stadsbidrag för ifrågavarande asyler. 

Hälsopolisen synes även vid tiden för tillkomsten av dessa natthärbärgen ha utövat 
en viss tillsyn över dylika anstalter, men funnos icke några föreskrifter för desamma. 
Det 	var först 1904 som överståthållarämbetets kungörelse ang. ordningsföreskrif ter 
för natthärbärgen i Stockholm utfärdades. 1 och med denna kungörelse ställdes natt-
härbärgena under hälsovårdsnämndens uppsikt, och blev det nu hälsopolisen, som fick 
utöva tillsynen över desamma. 

Enligt berörda föreskrifter skall en var, som vill upplåta natthärbärge, göra anmälan 
därom till hälsovårdsnämnden, och få lokalerna i fråga icke tagas i bruk, förrän de blivit 
av nämnden godkända. Vidare föreskrives bl. a, att inom samma härbärge icke få 
inhysas personer av olika kön, därest icke de för de olika könen avsedda lägenheterna 
äro helt och hållet avskilda från varandra, att varje gäst skall ha sin särskilda sov-
plats, att lakan, där sådana begagnas, skola ombytas minst var fjortonde dag etc. 1 
varje natthärbärge skall finnas tillgång till friskt dricksvatteu och tvättvatten. Tvättfat 
skola finnas till behövligt antal. Varje rum, som i natthärbärge upplåtes åt gäster, 
skall vara ljust, luftigt och i övrigt i sanitärt hänseende lämpligt. Dessutom är sär-
skilt stadgat om renhållningen inom härbärgena samt om inredningens underhåll. 

Då man liitt förstår, att i ett dylikt härbärge samlas folk av olika vanor med 
avseende på renligheten, är det självfallet behövligt med ganska täta inspektioner i 
sådana anstalter till förekommande av att ohyra eller sjukdomar spridas inom desamma. 
Att arbetet med denna tillsyn icke tillhör de angenämare uppgifterna ur sjui1fallet, men 
har detta arbete som allt annat även sitt intresse. 

Kontroll över samlingslokaler. 

Redan i 1874 års hälsovårdsstadga funnos bestämmelser ang, hälsovurdnämiicis 
kontroll över samlingslokaler. De i nu gällande- hälsovårdsstaclgan av den 19 juni 
1919 givna direktiven med avseende på denna kontroll äro i stort sett likalydande. 
Hälsovårdsnämnd äger sålunda att meddela föreskrift om särskilda anordningar för åstad-
kommande av tillräcklig luftväxling samt om undanrödjande i övrigt av sanitära olägen-
heter i lokal, varest vanligen ett större antal människor samlas, såsom kyrka eller 
annan gudstjänstlokal, skola, domstoissammanträdesrum, samlingsrum, till vilket allmän-
heten äger tillträde, teater, danslokal, serverings- eller utskänkningslokal, natthärbärge, 
fattigvårdsanstalt och sjukhus. 

Den av hälsopolisen företagna kontrollen har till uppgift att i nämnda lokaler över-
vaka kraven på luftväxling och renlighet. 1 regel ha de ansökningar, som till överståt 
hållarämbetet inkommit om tillstånd att få öppna en sådan lokal för ett eller annat :ii 
nämnt ändamål, remitterats till hälsovårdsnämnden, varefter hälsopolisen tagit niirmare 
kännedom om förhållandena på platsen. Lokalen har därvid uppmätts samt eventuella 
ventilationsanordningars effektivitet undersökts. På de senare åren har det företrädesvis 
varit biograf- och gudstjänstlokaler samt danssalonger, som påkallat hälsopolisens um er-
sökningar för att fastslå lämpligt antal besökande. 1 allmänhet föreskrivas förJylika 
lokaler inpressning av frisk, förvärmd luft samt evakuering av lokalen 4 gånger i timmen. 
Vidare fordras för varje besökande ii luftkub på 4 kbm, förutsatt att luften växlar 4 
gånger i timmeii. 1 förhållande härtill föreslås det högsta antal besökare. 
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Därmed är (lock inte hälsopolisens arbete ined dessa lokaler färdigt, utan ske sedan 
fortlöpande inspektioner, varvid iakttages om luften kiiniies ren och kontrolleras före-
fintliga ventilationsanordningar. 

1 större samlingslokaler är det ett ofrånkomligt villkor, att friskluften förvärmes 
till en temperatur något överstigande eller lika med den för rummet rådande, detta 
för att undvika klagomål över drag. På senare tiden har denna anordning åsyftat även 
uppvärmning av lokalerna. 

Rökinspektionen. 

Frågan om åtgärder till följd av olägenheter genom rök stod i viss mening på dag-
ordningen redan år 1887. För utredande av hitho.ande frågor tillsatte hälsovårdsniimn-
den detta år en kommitté, och nämndens kemist ingenjör K. Sondén gjorde i samman-
hang härmed en del undersökningar rörande sotbilduingen vid några ångpanneskorstenar. 
Kommittén inkom till nämnden med yttrande 3 nov. 1890. Nämnden utfärdade nu (/ ) 
ett cirkulär till myndigheter och iiidustriidkare, i vilket med hänvisning till kommitténs 
yttrande framhölls, att omförmälda olägenheter böra kunna undanrödjas antingen 
genom val av lämpligt bränsle eller genom ändamålsenligt koiistruerade el(lstäder», 
varför nämnden uttryckte den förhoppningen, att var och en, soni saken rörer, skall 
genom att vidtaga de åtgärder, som kunna på honom uti ifrågavarande hänseende 
ankomma, söka i sin mån bidraga till huvudstadens befriande från de överklagade olii-
genheterna>. 

Någon synbar effekt av detta cirkulär visade sig emellertid icke, och klagomålen 
fortsatte. 

Förnyade undersökningar utfördes nu, varförutom genom utrikesdepartementets för-
sorg erliöllos en del förordningar från utländska städer angående förebyggande av rök-
)1ågan. Saken diskuterades 1899 inom Sv. Teknologföreningen, och slutligen väcktes i 
tadsfullmäktige en motion om utredning. Efter remiss till hälsovårdsnämnden av denna 

m iotion beslöt nämnden att låta sin ingenjör i utlandet studera rökfrågan. Denna resa 
jordes under sommaren 1899, och inkom ingenjören med reseberättelse, som finnes 

publicenddl såsom bihang till Hälsovårdsnämndens årsberättelse för nyssnämnda år. Här 
upptogs även ett förslag till föreskrifter rörande rök från ångpanneelclstäcler i Stockholm. 
1 skrivelse 	1900 hemställde nu nämnden till Sv. Teknologföreningen, att denna ville 
yttra sig om förslaget, och 	1901 inkom dess yttrande. Efter ytterligare hörande 
av nämndens ingenjör överlämnade nämnden utredningen till stadsfullmäktige samt ut-
talade därvid sin uppfattning, att lagstiftning på detta område vore behövlig. Stadsfull-
mäktige voro emellertid av annan mening samt lade ärendet till handlingarna. 

Den inspektion beträffande olägenheter genom rök, som varit möjlig, har alltså måst 
äga rum på basis av de allmänna bestämmelser, som hälsovårdsstadgan innehåller, men 
vad beträffar ångpan.neeldstäder hava olägenheterna blivit högst väsentligt minskade 
därigenom att industrien till allra största delen infört elektrisk drivkraft. De »rökären-
den ». som under senare tider förekommit, äro mestadels av lokal natur, såsom tvätt-
stuguskorstenar å gårdarna, bränning av avfall, in. m. Från ångbåtarna torde röken 
vara väsentligen lika svår som förr, men vad angår industrien hava förhållandena för-
bättrats i högst väsentlig grad, dels därigenom att mali allmänt övergått till elektrisk 
drivkraft, dels ock emedan de mest rökproducerande industrierna nedlagts eller flyttat 
från staden. 

Klagomålen över olägenheter genom rök eller sot hava inkommit skriftligen till niimn- 
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dcii, till ingenjören eller till hälsopolisen, till 
de senare även muntligen. 1 de flesta fall 
har det lyckats att på frivillighetens vag 
åstadkomma rättelse men ofta dock först se- 

- _4 

	

	 dan konkreta bevis lämnats rörande olägen- 
heterna. Bland de bevis, som därvid pliigat 
anskaffas, äro observationerna beträffande ro•• 
intensiteten bland de viktigaste. Desamma 

- 	 verkställas av en tillsyningsman, som å cii 
.1 	 med urverk framdriven pappersremsa anteck- 

når den i varje ögonblick rådande rökstyrkan 
(från 0, ingen rök, till 4, tjock, svart rök). 
Det må i (letta sammanhang erinras, att god- 

	

7 	tycket vid uppskattningen av rökstyrkan icke 
är större än att - efter någon övning 	två 
av varandra oberoende observatörer komma 
till samma resultat. 

- 	

Nagit exempel på »rökärenden» ma med 

En vanlig anmälan avser sotfiagor, som 
lägga sig på gårdar och förorsaka besvär vid 
öppnandet av fönster för vädring, vilken där- 

	

Bild 1. Besvärand» röl> från fabriksslcorsten. 	
i enom mången gång nära nog omöjliggöres. 
Sålunda inkommo under är 1928 klagomål 
över en myekenhet sotfiagor från ett av våra 

större tryckerier. Efter gjort besök på platsen tillråddes tryckeriet att anordna s. k. 
flarnfångare, enär det vid inspektionen framkom, att det papper, som brändes, var s. k. 
särtryck, som då ansågs vara nödvändigt att förstöra på platsen. Den gjorda anord-
ningen fungerade bra. Efter en tid upprepades emellertid klagomålen och föranledde 
nytt besök i tryckeriet. Det visade sig då, att, på grund av att ej alltid papper brändes 
i ugnen, de s. k. flarnfångarna borttagits och genom glömska icke blivit återinsatta, då 
sådant var nödvändigt. Härigenom blevo de först föreslagna åtgärderna icke betryggande, 
varför i stället föreslogs, att det papper, som måste brännas under kontroll, packades 
i säckar, plomberades och transporterades till Lövsta. Där kunde förbränningen ske 
under kontroll, och ställde sig vederbörande förstående för denna anordning och följde 
även dessa föreskrifter, varefter ytterligare klagomål upphörde. 

1 många fall, där klagomål på sot och rök förekomma, omfattar undersökningen vad 
slags bränsle som användes, vad slags eldstäder som begagnas, och i vilken omfattning 
eldningen pågår. 

På en del äldre gårdar förekomma mindre fristående tvättstugor, vilkas skorstenar 
i allmänhet icke nå högre än i nivå med andra våningens fönster och förorsaka, trots 
(len ringa rökniängd de utsända, icke så få klagomål, särskilt i de fall då kvarteret är 
fullt utbyggt. Vanligen är det omöjligt att förlänga rökröret till en höjd över de an-
griinsande hustaken, varför i sådana fall gaseldning måst anbefallas för att få- bort 
obehaget. 

En åtgärd, som ofta föranleder klagomål, är sotiiing av ngo1i skorsten tillhörande 
fabriks- eller annan l)yggnad under )agfLen(le eldning. Till förekommande av dylika 
obehag far vederbörande tillsägelse från hiilsopolisen att låta sota när fyren» är kall. 
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Kontroll över renhållningen. 

)ei suiiliälIe1iga verks;unhet, som inbegripes i ordet stadsrenhållning, har på grund 
av sin betydelse, insedd eller blott aiiad, allti(l varit föremål för större eller iiundre 
uI)pnlarksamllet från vecierborande nivndigheters sida. Detta är för övrigt helt naturligt, 
då man tor(ie kunna säga, att renhållningen i olika former sammanhör med samfuiidslivet. 
Då ett samhälle med stadsliknande karaktär börjar uppstå, d. v. s. då iiiänniskorna på ett 
visst område kommit att bo så tätt tillsammans, att den enes förhållanden med av-
seende på renhållningen ej äro eller kunna vara för den andre likgiltiga, får givetvis 
renhållning av här åsvftad art, d. v. s. lippsamling, bortforsling och det slutliga undanröd-
jandet av det avfall av olika slag, som härleder från det mänskliga livet i alla dess olika 
yttringar, karaktären av samhälielig sådan. Reuhålltiingeii får då ej blott individens utan 
hela samhällets bästa och trevnad till mål, varigenom de förut rådande individuella syn-
punkterna måste stryka på foten för de nya former för denna angelägenhet, oni vilka 
samhället självt eller dess myndigheter utfärda föreskrifter. Då dylika föreskrifter eller 
stadgar, som härigenom komma till stånd, endast uttrycka den för tillfället på viss plats 
rådande uppfattningen om gemensamma renliållningsåtgärder, måste de under tidernas 
lopp naturligtvis undergå de förändringar och tillägg, som omständigheterna -- stegrade 
anspråk, samhällslivets tillväxt m. m. påkalla. 

Overgången från fullt enskilda till genom stadgar, förordningar och lagar i större 
omfattning mera reglerade förhållanden har skett och sker givetvis i allmänhet mycket 
långsamt, där ej särskilda omständigheter påskynda samhählsbildningerm, såsom exempel-
vis i vår tid, då villastäder omkring staden praktiskt taget på en gång skapas genom 
yttre krafters inverkan, varvid stadiet för de enskilda förhållandena till större eller 
mindre del överhoppas. Själva sättet att ordna en reiiliållning är också helt naturligt 
olika för skildi tider och skilda samhällen, vilket emellertid ej hindrar, att vissa gemen-
samma grunder härför kunna vara gällande. Dylika allmänna för hela landet gällande 
föreskrifter kommo emellertid först till stånd med antagandet av ordningsstadgan för 
rikets städer den 24 mars 168 samt hälsovårdsstadgan för riket den 25 september 
1874. 

Innan nämnc1a för stacisrenhällningen så betydelsefulla stadgar blevo utfärdade, iigde 
virje stad att genom stadens äldste, borgerskapet och magistraten så att säga själv lag-
-tfta, varvid dock högre myndigheter ofta medverkade eller faststiillde de beslut, som 
IHiades, 1 stort sett kan man emellertid säga, att stadsrenhållningen intill ovannamnda 
tiGuullkter för gemensamma stadgars tillkomst var en de olika samhällenas enskilda ange-
lägenhet. 

1 samband med redogörelsen för hiilsopolisens arbete i kampen mot smittsammna 
sjukdomar har i denna skrift tidigare nämnts, att renhållningen i huvudstaden i äldre 
tider var oerhört bristfällig, varför det torde vara av intresse att här närmare belysa de 
förhållanden, som voro rådande i berörda avseende. 

1 början av 1 OO-talet befann sig Stockholm med avseende på renhållningen i ett 
nära nog  fruktansvärt tillstånd. 1 Grimbergs Svenska folkets underbara öden » finner 
man sålunda följande skildring. Den fagra Mälardrottningen brukade på den tiden jäm-
föras med Konstantinopel i skönhet - och i snusk. 1 augusti 1836 omförmäles i en 
stockholmnstidning, att ej mindre än fem döda kattor kvarlegat en hel vecka på olika 
gator i staden inom broarna. Och detta bara två år efter den kraftiga lektion i ren- 

1707 29 	 4 
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lighet som lilali tvkei att deii lista 

/ 	 stora koleraepidemien borde ha givit vara 
goda stockholmare. Att luften ej måtte 

varken på ga-
torna 
till av det faktum, att på gårdar och 
indar stodo vissa k ni om en hah tuniias 

1 	 / 	
rymd, vilka ej tömdes oftare, än när de 

1 	 blivit bräddfulla. Sedan de stått den 

j, 	 vederbörliga tiden och utvecklat sina 
luftförskämmande gaser, kom det ett 
par gummor eller manliga illclivider och 

- 	 hämtade dem. Tv eftersom man på den 
Bild 2. Latrinhi.mtning på 1800-talets början. (Efter 	tiden ej hunnit till uppfattningen, att 

teckning i "Sv. folkets underbara öden' 
av C. Grimberg. 	 allt nyttigt arbete är hedrande, kunde de 

personer, som på entreprenad åtagit sig 
renhållningsarbetet, omöjligen få något pålitligt folk utan måste nöja sig med allehanda 
löst man- och kvinnfolk, mest hjon från korrektionsinrättningar och dylika anstalter. 
Kvinnorna, som utgjorde flertalet, voro en rentav fruktad hord, kända för sin vårdslöshet 
i arbetet och sin förfärligt grova mun. Sällan hände det, att dessa hjoii utförde sitt 
arbete i nyktert tillstånd. De ansågo sig nämligen med hänsyn till sitt mindre aptitliga 
göra ha pockrätt på en sup då och då. Följden blev, att man ej sällan på gatorna 
efteråt kunde följa sicksacklinjen av deras spår. Nen det kunde också hända, att spåret 
plötsligt tog slut, beroende på att de lämnat tunnaiis hela innehåll efter sig på gatan. 
Det var en tid av enkla seder. » 

1 Lundequists »Stockliolms stads historia » förekomma en del upplysningar om Stock-
holm i renhållningshänseende vid 1800-talets början, och göras här nedan några korta 
utdrag. Dessa äro hämtade fråii ett av professor P. G. Cederschjöld till Svenska 
läkarsällskapet avgivet, i nyssnämnda arbete intaget, memorial. 

Luften», skriver professor Cederschjöld, ,)på  hwars renhet helsa och lif så wäsendt-
ligen bero, är alltför mycket uppbiandad med osunda åligor, icke blott ifrån de stora 
genom fyllning med gödsel och allt annat slags orenlighet tillkonstlade triisken, såsom 
Clara-sjön, Fatburs-sjön, Nybrowiken och den derifrån till Brunns-wiken fordom farbara, 
men nu till ett stinkande dike förwandlade kanalen, utan äfwen ifrån de ofantliga upplagen 
af gödsel och annan orenlighet i stadens mest besökta trakter, t. ex. wid Munkbron, 
Kornhamn, nya Kungsholmsbron och Nybron, ifrån de mångenstädes i brist på aflopp 
ständigt gvttjefufla rännstenarne och de nästan allestädes i brist på nödig renhållning 
alltför smutsiga gatorna. 

Inga lik borde mer få begrafwas inom hufvudstadeii, och inga afskräden, sopor eller 
gödsel få magasineras, utan hw-arje natt bortföras utom staden, samt wandraren omsider 
äfwen slippa att dagen igenoni möta transporter, hwilkas upprörande intryck på sinnena 
endast kan öfwerwäldigas af inedöinkan öfwer de olyckliga qvinnors elände, hivilka nu 
med förtwiflans fräckhet werkställa dem. 

Huru rent och helsosamt det myckna linne kan blifwa, som dagligen twättas i Nybro-
wiken, hwarest Avattnet är genom göclselfylliiingens upplösning tjockt som en mörja, lemnar 
jag derhän, men ruskigt är det att se watten der hämtas till och med till matlagning. 
En Tw-ätterska, som jag cii gång frågade, hur hon der kunde få linnet rent, swarade 
'att det också blott kunde lyckas med sådant linne, som vore want att der twättas'. » 
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Vid i prof. Cederschjölds memorial omtalade Kornhamn låg på den tiden en av Stock-
holms märkvärdigheter, eller den stora avstjiilpningsplatsen, vilken på det officiella språket 
kallades reservoir. Denna avstjiilpningsplats, (lit sopor och all slags orenlighet fördes 
hela året om, skulle naturligtvis tömmas om sommaren, vilket dock icke alltid skedde, 
och ovanligt var det ej, att vid högt vattenstånd i Målaren, något som oftare inträffade 
förr än nu, en del av orenligheten, översvämmad av vatten, fick ligga kvar till följande år. 

Platsen kallades Flugmötet» och synes ha gjort skäl för namnet, enär av uttalan-
den gjorda av samtida framgår, att under rötminaden därstädes funnos » milliontals, 
stora blågröna i gult skiftande flugor, hvilka snart sagt förmörkade luften, om de stör-
des i sin hvila, där de, sittande på planket, gassade sig i solskenet. Det faller av sig 
själft, att därstädes äfven fanns ett allmänt afträde, och ovanligt var det icke att i den 
allmänna hästspillningen finna uteliggare nedkrupna för att erhålla skydd mot kylan 
på natten». 

Om denna och övriga dylika pesthärdar skriver för övrigt överståthållarämbetet i sin 
femårsberättelse. dagtecknad den 30 december 1 833, bland annat följande, varav tydligt 
framgår, hur man då betraktade sådana förhållanden: » Till reservoirernas afskaffande 
och förflyttande, samt i allmänhet till förbättring i denna del af sundhetspolisen, haf va 
åtskilliga försök blifvit gjorda, hvilkas framgång dock i hög grad försvåras af liufvud-
stadens stora vid sträckthet, som vållar att de kostnader, hvilka erfordras för att i detta 
fall åstadkomma fullt nöjaktiga resultat, på det hela öfverstiga dcii jämförelsevis ringa 
befolkningens vilja eller förmåga. » 

Knappt åtta månader hann förflyta, sedan detta skrevs, förrän, som tidigare nämnts 
i denna minnesskrift, koleran, redan väntad och på sådant sätt iiibjuden, hemsökte 
Stockholm. 

Södermalm liksom övriga stadsdelar hade även många sopbackar, av vilka den största 
låg där Mariahissen sedermera inrättades. Men sopbacken innehöll icke allenast sopor 
och gatsmuts, utan där tömdes ofta även latrinkäri, vilkas innehåll ansågs överflödigt 
itt borttaga förrän samtidigt med annan orenlighet, vilket skedde först långt fram på 
sommaren, varefter platsen påföljamle höst ånyo fick börja göra tjänst. Man kan lätt före-
sålla sig, huru Målarens vatten där nedanför skulle vara, men detta oaktat fanns där-
städes ett vattenhämtningsställe, dit Turkens trappor ledde, så kallade efter ett i när-
heten beläget sedermera rivet stenruckel, vari några i sandsten huggna turkhuvuden voro 
inmuracEe. 

Vattenhämtningsställen eller brunnar voro visserligen tillfinimandes på olika platser i 
staden, vars befolkning där fick hämta sitt vatten till dryck, matlagning, tvätt och dylikt, 
men ehuru Stockholm, som har tillgång till de bästa naturliga vattenfiltra av sand och 
grusåsar, särskilt den mäktiga Brunkebergsåsen, även på den tiden kunde hava ägt gott 
dricksvatten, var detta dock icke alls förhållandet. Ej allenast stadens vattendrag utan 
även dess brunnar förorenades av de i staden befintliga gödselupplagen, svinstiorna, 
ladugårdarna och den på gator och tomter överallt hopade orenligheten. Brunnarna voro 
ofta illa byggda, så att smutsvatten rann ned i dem, och vattnet vid stränderna var alltidl 
orent. Brunnar funnos litet varstädes på gårdarna, och oftast hämtades dricksvatten 
från den som låg närmast, utan att man bekymrade sig om vattnets beskaffenhet. Den, 
som iakttog någon försiktighet eller hade smak för bättre vatten, hämtade det frän platser, 
där sådant ansågs vara tillfinnaiides. Södermalmstorgshrmmnen lär sålunda ha varit dcii 
bästa i hela Stockholm, så god, att därifrån togs det vatten, som användes till beredning 
av professor Mosanders hälsovatten för brunnsinrättningen vid Karl XIII:s torg. På 
Kastenhovsgården, i den Filénska egendomen, nuvarande Centralbadet, på Brunkebergstorg 



28 

och i Slottet funnos också brunnar, vilka ansii 	förträffliga. Även P' begravnings- 
l)lttserI1a hade man brunnar, variblaiid dcii mest anlitade var den på Johannes kyrkogård. 
Den, som ville ha riktigt gott vatten, tog det från slottskillan i Hagaparkeii, vars vatten 
av företagsamma iersoner kördes kring till al)ollnenter i staden. 

Någon central vattenledning i modernare mening kan sålunda icke sägas ha existerat 
före 1861, då Stockholms vattenledning kom till utförande, hälsad med allmän och väl-
grundad belåtenhet. 

Likaväl som dricksvattnet är av den största betydelse för trevnad och hälsotillstånd 
i en stad, lika viktigt är det för densamma att äga ett väl ordnat avloppssvstem. Huru 
voro då avloppsförhållandena beskaffade i huvudstaden i början på 1 800-talet? Stockholms 
gator, dar de icke utgjordes av vanliga landsvägar, voro stensatta, men icke som i våra 
dagar med tuktad sten eller belagda med asfalt, utan med den välkända » knattersterien », 
som man ännu kan pträffa i avliigsnare gränder och gator inom staden. På den tiden 
användes sådan gatube]iiggning överallt, till och med på en så förnämlig plats som Gustav 
Adolfs torg. Trottoarer funnos icke förrän i slutet på 1 840-talet och kommo endast 
långsamt till anläggning. Bröderna N. och E. Selander omtala i sin mycket intressanta 
Stockholmsskildring » Två gamla stockholmares anteckningar » sålunda, att ännu så sent 
som 1860 ägde stadens förnämsta gata, Drottninggatan, icke trottoarer norr om Klara-
bergsgatan. 

Det var på den tiden brukligt att förlgga i'ännstenen mitt i gatan, men begagnade 
man sig även av tvåriinnstenssvstem, och, dar trottoarer ej funnos, var mellan rännstenen 
och liusväggen en halv meter hög stensatt duering. 1 dessa riinnstenar uthälkies allt 
smutsvatten från bredvidliggande hus, nattkärl in. m., och orenligheten lämnades att 
avrinna, kvarliimnande en ruttnande botteiiats, som förpestade luften. Rännstenarna 

spolades aldrig, ty huru skulle man kunna 

p 	
spula, då både vatten och avloppslecining sak- 

_______________ 	 iiades? .Dcn encTa renhållning, som förekom, 
utförde regnet, vilket emellertid icke alltid 
inställde sig i rätt tid. Vid stark värme och 

1 	långvarig torka spred sig därför kring hela 
- 	 staden cii bedövande stank, 

De enda större avloppsledningar, som 
funnos, voro stadens diken, skvalbänkarna:>, 
plankfordrade trummor, omkring en meter 

-. 	,. 	djupa och breda, täckta med tiiiluckor, 	av om- 
kring tre meters längd, och dessa avledde en 
del orenlighet till omkringliggande vattendrag. 

På gårdarna var osnyggheten om möjligt 
ännu större än på gatorna. Några uppsam- 

_________ 	- 	 - 	 lingsställen för sopor och latrin funnos i all- 
.fl •- 	 . 	" . 	 mänhet icke, utan de fingo hopa sig i den 

____________-• 	.. 	 avträclesgrop man grävt för ändamålet eller, 
- 	 - 	 som oftast hände vad soporna beträffar, ut- 

- kastas på gatan. Svin och höns hade till 

' 	 - 	dessa avträdesgropar obehindrat tillträde. Ren- 
hållningen var siiedes en gardsagarens ange- 

Z 	lägenhet, och först då de sopor och allehanda 
il'jiavträ,1i' alriligrop 	avfall, som ej fick användning för gödsling 
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av (le många inom staden befintliga tra(lgäl(lslaIlden, gjor(le gårdarna nära nog otrafikabla, 
bortforslades avfallet till någon avstj älpningsplats såsom Klara sjö eller Norrst.röm. 

Något allmänt intresse för ordnat avloppssystem i huvudstaden vaknade emellertid 
icke förrän i början på 1 60-talet. l)en första moderna avloppstrumman tillkom 1864 
för att ersätta ett s. k. stadsdike i utkanten på Södermalm, längs Krukmakaregatan. Med 
tillhjälp av en engelsk expert up)gordes 1866 ett avloppssystein för Norrmalm, vars 
genomforande påbörjades 1868. Sedermera har avloppsnätets utsträckning l)edrivits med 
större fart och kommit alla stadsdelar tillgodo. Vad som emellertid mest synes hava 
bidragit till att göra systemets fördelar beaktansvärda var, att husägarna ålades anordna 
ledningar inom sina tomter, i den mån staden dit framförde gatuledning. Förslag till 
reglemente beträffande dessa tomt- och husleclningars anordning framlades re(lan i början 
på 1880-talet men erhöll icke fastställelse förr än 1908. 

Som nämnt kunde hälsovårdsstadgan, skriven för att tillämpas i såväl små som stora 
samhällen, ej ensam vara tillfyllest att under alla olikartade omständigheter tillgodose 
skilda renlighetsinti'essen. Den var i stället, kan mali säga, blott ett uttryck för de minsta 
fordringar man ställde på en stad som Stockholm i förevarande avseende. Därför ha 
också micler årens 101)1) utfärdats särskilda föreskrifter om nämnda angelägenhet. Det 
torde härvid framför allt, ha varit (le i det föregående skildrade otillfredsställande av- 
trädes- och lat.rinhämtningsförhållandena, som givit anledning till bekymmer och krav på 
förbättringar. 

1 Stockholm genomfördes eller påbörjades :i dessa avseenden mycket stora förälldringar 
i slutet av 1880- och i början av 1890-talen. Särskild station för avfallets emottagande 
och vidare behandling anlades sålunda vid Riddersvik. Då infördes även den nu bruk-
liga kärltypen av stålplåt för uppsamlii'ig av latrin, och år 1892 utfärdade överståthållar-
ämbetet en kungörelse om nämnda plåtkärls allmänna användning samt föreskrifter om 
iamt.nmg och avträdenas anordning m. m., som i stort sett ännu äro gällande. Bland 
issa må särskilt nämnas den viktiga bestämmelsen, att kärhen skulle fullständigt ren-

göras före återinsättandet i avträdena. 
Man förstår sålunda av det föregående, att, dåa hälsopolisen började sin egentliga verk-

'arnhet 187 8, voro förhållandena med avseende på renhållningen inom huvudstaden allt 
än tillfredsställande. Ehuru redan i hälsovårdsstadgan för riket av den 25 sept. 

1874 funnos bestämmelser om såväl avträdens inrättande som gårdsrenhållningen, synas 
förhil!andena till en början icke hava förbättrats i någon större omfattning, vilket torde 
hava berott på, att något egentligt övervakande av bestämmelsernas efterlevnad på grund 
av brist på tillsyningsorgan icke kunnat ske. Latringropar, latrinkäri av olika dimensioner 
och material, placerade utan någon som helst kringbyggnad i vedbodar, uthus eller 
dylika ställen, voro sålunda vanliga företeelser, då tillsyningsmännen under sitt första 
verksamhetsår inspekterade gårdar och avträden. Att placera kärlen på ett ullderlag av 
fast ämne, som i nämnda hiilsovårdsstadga föreskrevs, var mångenstädes ett okänt begrepp, 
och framgår tydligt av här nedan gjorda utdrag ur sundlietsinspektörens årsberättelse 
över simndhetspolisemis verksamhet under år 1878, huru det i stort sett var ordnat i 
berörda avseende: 

'1 65 fall befunnos avträdena sakna kön, så att orenligheten föll pö blotta marken 
vanligen i större eller mindre gropar. 

1 några få honingshus finnas genom flera våningar gående trummor, genom vilka 
latrinen nedfaller i vanliga, på nedre botten placerade tunmikiirl eller (vid Tanto socker-
bruk) i större cistern. l)enna anordning synes vara i h gieniskt hömiseemide mindre lämplig. 

På ett ställe finnas ett slags vattenklosetter; vattnet och (le flytande exkrernenterna 
dekanteras; fasta skola bortföras. 
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En särdeles vanlig anmärkning har varit, att avträ(lena saknat eller haft otäta underlag. 
Så framt avtriideskärlen voro fullt täta, kunde denna anmärkning till äventyrs hava 
föga att betyda, men som renIillningsverkets kärl tämligen ofta befunnits otilta och ännu 
oftare de egna kärlen, så saknar denna anmärkning icke betydelse. 

1 omkring 180 fall hava avträden utan underlag eller ombyggnad för kärlen funnits 
i vedbodar, vanligen endast inrättade så, att hela avträdet består i ett tuniikärl, som 
blivit försett med lock men stundom saknar ett sådant.» 

Att renhållningsfrågan måste omfattas med ett alldeles särskilt intresse av hälso-
polisen är helt naturligt, men torde det icke hava varit lätt att lösa uppgiften ifråga, 
då allmänheten över huvud taget ej synes ha visat något större intresse för reformer 
på området. Man ansåg på den tiden, att frågor av här nämnda slag var en privat-
sak, som man kunde ordna själv, varför, när nu hälsopolisen ville ha ett ord med i 
laget, densammas ingripande helt naturligt ansågs kränkande. 

Det har tidigare omnämnts, att i äldre tider på olika platser i huvudstaden funnos 
uppsamhngsplatser för allehanda orenlighet, vilka förorsakade stora obehag, och synes 
denna kvarleva från äldre tider ännu så sent som 1881 hava varit rådande, att döma 
av sundhetsinspektörens berättelse för nämnda år, där följande uttalande göres. 

»Sopor och hushållsavfall. 
Dessa ämnen hava, så länge sjöfarten varit öppen, av de renhållningsskyldiga, 

d. v. s. tomtägare eller av dem antagna av Ö. A:t godkända entreprenörer forslats 
till för ändamålet utlagda .farkoster, varav en varit förlagd i Nybrohamnen, en uti Barn-
husviken, en vid Djurgården i Beckholmssundet samt en vid Stadsgårdshamnen. Pråmarna 
ägas delvis av renhållningsverket, delvis tillhöra de enskilda personer, vilka mot betal-
ning av 0.75-1.50 per ton tillåtits uppsamla och bortföra soporna. Talrika och berät-
tigade klagomål hava förnummits över den avskyvärda stank, som dessa odäckade far-
koster sprida omkring sig under lastningen, vilken ofta kan pågå många dagar. Mest 
förniinbar är denna olägenhet beträffande lastriingsplatsen i Barnhusviken, vilket trånga 
farvatten synnerligen livligt trafikeras av de ångslupar, som underhålla förbindelsen 
mellan staden—Karlberg, saint staden—Sundbyberg m. fl. ställen. Det hittills varande 
tillståndet måste betecknas såsom oefterrättligt; någon förbättring skulle kunna ernås 
genom användandet av uteslutande däckade farkoster. Under den tid sjöfarten varit 
stängd till avsättningsorterna eller då köpare saknats, hava soporna, så länge det varit 
möjligt, forslats till Fjäderholmarna och där upplagts, men då icke heller detta låtit sig 
göra, hava de avstjälpts på de ofta av nämnden omtalade, för ändamålet iipplåtna av-
stjälpningsplatserna. Hälsopolisen har vid avstjälpningsplatserna gjort 16 inspektioner. 

Latrinen har icke på något sätt förädlats utan liksom under föregående år försålts i 
sitt ursprungliga tillstånd, varvid densamma antingen direkt i kärlen bortförts med 
järnväg eller störtats i pråmar och sålunda skeppats till lantegendomar eller i avvaktan 
på försäljning upplagts på Fjäderholmarna.» 

Som framgår av 1878 års redogörelse, funnos redan då en del vattenklosetter an-
ordnade i huvudstaden. Någon större utbredning fingo de dock först sedan stadsfull-
mäktige den 29 mars 1909 medgivit, att för stora delar av staden dylika avträden 
finge anordnas i omedelbar förbindelse med avloppsleciningarna. De första vatten-
klosetterna inrättades i början enligt det s. k. Palmgrenska systemet med brunnar 
eller septiska tankar, vilket då var ett oeftergivligt villkor för inrättandet av dylika 
klosetter, men fick detta system icke någon större omfattning. 

Hiilsopolisens arbete med tillsyn över avträden av den gamla typen, cl. v. s. torr-
klosetter, inom stadens egendomar tillhör dock fortfarande ej det lättaste och minst 
tidsödande. Annu i våra dagar förekomma på en del gårdar dessa föga tilltalande av-
trädeslängor, som ofta äro i ett sådant skick, att vederbörande tillsyningsman icke kami 
låta mnissförlmållandet 1msse1t  utan måste anmäla vederbo.ande till åtal 
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Att gardsrenhållmngemi i 
al(lre ti(ler kunde betecknas 
som oefterrättlig, ha vi sett av 
föregående, men även i våra 
(lagar har halsopolisen ett (lrvgt 
arbete med att åstadkomma ord-
nimig och snyggliet iiiomn åtskil-
liga egemidomar i berörda hän-
seende. Det är ej heller ovan-
ligt, att vederbörande egeudoms-
iigare få vidkännas åtal och bö-
ter, för att de ej, trots flerfal-
diga tillsiigelser, ändrat sina 
åsikter om hygien och snygg-
het. Redan i 1874 års hälso-
vårdsstadga föreskrevs, att, (lär 
avskräden eller annat avfall från 
hushållen, sopor, (len vid ren- 

Bild 4. K1tndervörd s1t(I av gördssopor. 

göringen av gård och gata upp-
samlade orenligheten icke ge-
nast bortfördes, dessa produk-
ter skulle förvaras i täta och 
:;tt flyttbara kiirl, som voro 
s illda ovan jord, såvida ej 

nan, lika ändamålsenlig och 
liälsovårdsnämndeii godkänd 

anordning vore vidtagen. Den 
i våra dagar gällande hälso-
vårdsstadgan av (len 19 juni 
1919 föreskriver i berörda hän-
seende enligt dess 15 § mom. 
1 och 2 följande: 

»1 moin. Köksavfall skall 
varje dag bortföras från bo-
stadslägenhet. 

inom. Köksavfall, sopor, 
den vid rengöring av gård 
och gata uppsamlade orenlig-
heten och andra dylika ämnen 
skola, därest de ej genast 
bortforslas, uppsamlas i täta, 
flyttbara käri, som äro för-
sedda med tätt slutande lock 
och uppställda på tätt under-
lag, som ligger högre än an-
gränsande marks yta. 1 dylika 
kärl få flytande ämnen icke 
hållas. 

1 gård, varest svinhus, fiihims 
eller stall finnes, må de i detta 
moment omförmillda slag av o-
renlighet förvaras tillsammans 
med kreatursspillningen. » 

/ 	 2 

Pio öv'r örva iI -srumn nN ,etf för sopkävlen, lla'rin 
1 kliarviiiii0. 



32 

IFlalsopolisens 	arbete 	med 	att 	övervaka 
enbart dessa bestämmelser i hälsovårdsstadgau 

:4: är sviinerligeu krävande och tidsödande. 	Det 
- gäller här sålunda för varje tillsyningsman att 

. inom 	sitt 	distrikt 	tillse, 	att 	kärlen 	i frilga 
vid förefallande behov repareras eller uthvtas 

' mot 	nya, 	att 	uppmana fastighetsägare eller 
• deras 	representanter 	att 	förehålla hyresuäs- h 

p4 tema 	att 	ej slarva med lockens påläggande 

1 samt att hålla efter renhållnmgseiitrepienören 
så att (lenhie avhämtar soporna i god tid o. 	. v. 
För 	denna ihispektion av gardsrenhållningen 
äro 	också 	under 	den kalla årstiden tvenne 
dagar och under sommtieiitmenne dagu av 

ej sällan, att vederbörande tillsyningsman vid 

IN 
sidan 	av 	andra 	görom1 	under 	veckan får 

undersöka, hurlivida de klagomål på i•enh 
- ning, som gång efter annan förekomma från 

- hyresgäster, 	äro befogade 	eller ej. 
1 samband härmed 	bör påpekas det för- 

Bild 13. 	Väl anorluat 	lruhli 	, 	ppuii 	gai- l. hiallandet, att man i våra dagar i möjhigaste 
man 	i nybyggda och 	nu 	under byggnad 

varande fastigheter söker döl1a sopkiirlen i darfor särskilt niriittade ruin, i flesta fall under 
markens yta. eller genom en kringbyggiiad på gården. 	1 det förra fallet har hälsovårds- 
nämnden lämnats rätt att niedgiva sådana anordningar enligt ovannämnda § 15 i hälso- 
vårdsstadgan, enär det i pamagrafens 3 moment heter: 

Bild 7. Farslag till förvaringsrir:ii 
för sopkärlens pliue-iiig i sIn tel 

ruin It öppeii gIt 1(1. 

Fordringar: 
Vilggarna av tegel eller l,,-t 

invändigt stiilslipade till n,itlMt 1 o:s 
liöj d. 

(Tolv av c.rneitt nio,1 golvlir,i iii. 
attenledmming 	rOel 	s 1 oI,di-.:dd dddd 

ni og. 
Elektri.,k o-lysriin. 

(f1ayo) 
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»lliilsovårdsniimiideti äger för visst fall medgiva, att käri, vari köksavfall, sopor eller 
dylikt förvaras, uppställas i lägenhet, vars golv ligger lägre än angränsande inarks yta. 
i)et åligger därvid nämndeii att meddela nödiga föreskrifter till förebyggande av sanitära 
olägenheter av den medgivna anordningen>. 

Detta är också en anoidrnng, som på senare tiden tillämpats i allt större omfattning, 
och har därvid fastighetsägare eller vederbörande byggniästaie, som önskat placera Sol)-
kärlen på antytt sätt, anmodats inkomma till hälsovfudsiiiimnden med ritnin över för-g 

a so1förvaringsrl)m. För bifall till de gjorda ansökningarna fordras blandslag till berörd  
annat tillfredsställande ventilation, vatten och avlopp samt elektrisk belysning och till 
sist men inte minst sopförvaringsrummets råttsiikring gellom sjiilvstängaiide dörrar av 
lämpligt material. Att runimet för övrigt skall hava golv, väggar och tak så anordnade 
och av sådant material, att de lätt kunna rengöras, är helt naturligt. 

Aven den näiniida anordningen att placera sopkärlen i en därtill avsedd kring-
byggnad på gårdarna förekommer numera rätt allmänt. Någon skulle härvid kunna 
invända, att dylika anordningar ha vi haft på våra gårdar sedan årtionden tillbaka. 
Detta kan också i viss mån vara rätt, men huru sågo dessa sopförvaringsskjul ut? 
De st.odo i de flesta fall i förbindelse med och utgjorde en del av de vanliga avträdes-
längorna på gårdarna. Själva byggnaden utgjordes av trävirke, och i många fall var 
golvbeläggniiigen densamma som för den övriga gården. Dörrarna voro i likhet med 
byggnaden av trä, eventuellt försedda medspjälor för ernående av ventilation. 

De kringbyggda sopförvariiigsrurnmen utgöras numera ofta av fristående mindre bygg-
nader, kringgärdade av buskage eller klängviixter. Aven hur ställas stora fordringar på venti-
lation, möjligheter att hålla rent, belysning samt råttsäkring. Hälsopohisen söker också 
att i möjligaste mån rikta vederbörandes uppmärksamhet på dylika anordningar, och då 
byggnadsverksamheten i vara dagar är rätt livlig, gäller det för tihlsyriingsmän'ien att 
vara påpassliga och lämna de råd och anvisningar, som kunna vara till nytta i hitliö-
rande avseenden. Nedanstående bilder visa ock skillnaden mellaii forna och nuvarande 
tiders gårdskultur. 

BiI(l 8. Ej tilltalande gårdsknitur. 

1707 29 	 5 
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1 äldre tiders Stockholin fiumnos inom sta(lens bank och stör även ladugårdar, stall 
och svinhus. Att detta skulle förorsaka en del obehag i renhi lningshuinseende är helt 
naturligt. Visserligen funnos redan i 1874 års liälsovårdsstadga bestöiiimnelser om huru 
från dessa stall, fähus och svinhus liärrörande oreuligliet skulle uppsamlas eller avledas 
från byggnaderna, men lämnade bestiimmelsernas efterlevnad mycket övrigt att önska, då 
liälsopolisen 1 878 började inspektera ifrågavarande inrättiiingar. Numera finnas i sjillva 
staden ej några ladugårdar eller svinliiis. Det fåtal hiiststallar, som ännu finnas kvar, 
äro i allmänhet av ganska god beskaffenhet. Dcii 26 mars 1902 utfärdade också hälso-
vårdsnamnden följande 

Bild 9. Mo de in 	ni kultur j k v. Mot 01ii. 

PIIOGRAi\1 

till ledning vid l)yggande och inredancie av stall inom Stockholm. 
Stallbyggnad skall uppföras på minst 6 meters avstånd från gata, annan allmän 

plats, källa, brunn eller annat vattenhämtningsställe 	härmed avses icke vattenkastare 
å stadens vattenledning - samt bör ligga på torr och väl dränerad plats (hälsovårds-
stadgan § 17 mom. 2). 

stall må icke inrättas i boniimgshus (hälsovårdsstadgan § 17 niom. 1). 
Stallgård skall skyddas mot nedträngande av flytande orenlighet. Särskilt bör 

den runt omkring stallet till cii bredd av minst 1.25 meter stensättas eller beläggas nied 
asfalt, cement eller annat lika tjänligt ämne. För tak- och spillvatten bör där anordnas 
avlopp, om möjligt till allmän avloppshrunn. 

Stallrvniden beräknas efter 30 å 40 kbm. per djur. Stallets höjd bör stå i för 
hllande till dess storlek och djurens antal, så att för endast några få djur beräknas en 
höjd av 3 meter, för 8-30 st. djur 3-4 meter, för 30 st. djur eller däröver 4.5 meter. 



ffild Il. 	li,i,ji'ur a\ u'tt lillti(luu saIl. 

1 nnertaket hör vara tiitt och 
skydda ode mot köld samt så mycket 
som möjligt ogenomträngligt för gaser. 

Golvet bör ligga 25 ein, över 
den angränsande markens yta samt 
vara belagt med sddant material (t. ex. 
klinker i cement, tuktad sten i cement, 
beton, asfalt), att det blir tätt och 
ogenomträrigligt för vätskor. Det skall 
hava lämplig lutning, för att den fly-
tande orenligheten må kunna bort-
ledas till allinlin avloppstrumma eller 
tiit behållare i enlighet mccl vad i 
mom. 3 omnämnes. 

Spiltorna böra hava en längd 
av tre meter och en bredd av 1. 
meter, samt hava svag luttiing (högst 
2 cm. på 1 meter) på de bakre två 
tredjedelarna av spiltans längd. 

Stallgången mellan tvenne spilt-
rader bör vara minst 3 meter bred, 
vid endast en spiltrad minst 2  meter. 

Fönstren böra helst placeras 
bakom hästarna; sättas de framför 
böra de aubringas så nära taket som 
möjligt, så att ljuset icke direkt träffar 
djurens ögon. Tillräckligt ljus uppnås, 

Bild 10. Ett uamla tiders stall, 	 om fönsterytan utgör 1/i __1/ av stal- 
lets golvyta. 

Dörrarna, som böra gå utåt, göras tillräckligt stora (omkring 2.5 ni. höga och 2 ni. 
breda) och läggas helst ej mitt emot varandra. Dörrtröskeln bör ej ligga över stall-
golvets plan. För varje dörr må ej beräknas mer än 12 it 15 hästar. 

Stallets ventilation bör vara så tillgodosedd, att 30 kbm, frisk luft per djur och 
timme inkomma i stallet. Friskluftstillförsel åstadkomines lämpligast förmedelst i sido-
väggarna anbragta ventiler, så ordnade, att djuren ej utsättas för drag. Utsugnings-
trummorna, som skola gå upp över taknocken, böra hava en tvärgenoniskärning av 
0.1-0.2 kvm, samt, då de passera genom skullen, väl isoleras medelst ämnen med dålig 
värmeledningsförmåga. Så- 
väl frisklufts- som ulsug- 	 * 
rnngskanalern'm böra Inåt 
stallet vara forsedda med 
lätt ställbara luckor och 
ventiler. 

Fodervinden förses 
med ventilationsgluggar för 
dess luftniiig. För fodrets 
nedhämtning lämpa sig bäst 
täta fodertrummor. Finites 
trappuppgång mellan stall-
rummet och fodervinden, 
bör den inklädas samt förses 
med självstängande dörr. 

För större stall anordnas 
helst särskild foderkammare 
för fodrets nedhämtning och 
beredning. 

God och tillräcklig 
vattentillgång, helst vatten-
ledning, bör finnas för krea- 
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turens behov och stallets spolning; för flytande orenlighet skall avlopp beredas till 
allmän avloppstrumma eller, där sådan ej finnes i vidliggande gata, till tät behållare. 

14. 1)en fasta stallspilliiingen bör uppsamlas i lös, ovan jord stående, tät gödsel-
kista, försedd med väl tillsiutande lock, ställd på minst 6 meters avstånd från gata, 
annan allmän plats, källa, brunn eller annat vatteiihämtningsställe - härmed avses icke 
vattenkastare ii. staden,;vattenledning 	samt på minst 1 2 meters avstånd från stallet. 
Marken under gödselkistan bör beläggas med för fuktighet ogenorntränghigt material 
samt hava lämplig lutnitig, för att iien flytande orenligheten må kunna bortledas till 
allmän avloppstrumma eller tät behållare i enlighet med inom. 4. 

Stockholm saknar emellertid ej svinhus och ladugårdar, men de, som nu finnas kvar, 
äro belägna i respektive församlingars ytterområden eller i de under årens 101)1) 11-
korporerade församlingarna Brännkyrka och Bromma. Antalet stall, ladugårdar och 
svinhus inom respektive församlingar samt deras decimeriiig under de gångna åren 
framgår av här nedan uppgjorda tabell. 

Antal stall, ladnqårdar och svinhus i StocJcJwlm vid slutet av ueclaustdeude dr. 

Stall 	 Ladugårdar 	 Svinhus 

1888 18981908 19181928 18881898 1908 1918 1928 r1888 189819081918 1928 

Församling 

Storkyrkan (Nikolai) i 	11 8 5 	1 	1 
Klara 	..................... . 	111 76 53 	33 	15 
Kuiigsluolms ............
S:t Goran 129 131 111 	82 	14 .............. 1 '1. 12 
Adolf Fredrik 
Gustav Vasa ...... 	..... "252 210 

60 	25 	8 
81 	40 

Matteus 	.................. 1 12 	5 
45 	41 	26 

Jakob 	.................... 
Johannes 	.............. 

75 
88 

45 
110 

	

25 	11 	 4 

	

100 	50 	20 	3 
Engeibrekt 	............. 1 123154 	12 	1 Hedvig Eleonora..... '" 222 231 37 	17 	8 i 	7 1 87 	72 	48 Osvar 	......................... 
Katarin. 	... 

	
........... 

Sofia 	11 'i'} 237 228 196 	 23 
Maria 	...................... 
Hogalid 169 162 130 	115 	12 ' 	32 	1 
Briinnkvrka 	............ 244 	216 
Bromma ................... 48 	47 

Hela staden 1.294 1,201 1,053 964 1  548 11  64 

9 23{'> 7 7 2 1!' 3  

8 '  i - 9' 7 1 

2 1 	- 

6 

	

8 	7 

	

- 	- 
8 
—3, —'— 

8 5 	5 
—" - 

9 
1 	4 	4 
2' 

2J 
I15 

1 
10 3{1' 

100, 96 . . 320 	168 
22 20 . . . 73! 	23 

42 	1 25 	137 	129 	39 30 	i 20 406 	202 

1 tillsynen över renhållningen inom staden ingår således för tillsyningsmännen att 
även övervaka de platser, där nu iiämnda byggnader äro tillfinnandes. Man torde dock 
kunna säga, att riskerna för niirboende av obehag från dylika stallbyggnader numera 
äro helt borteliminerade. 

Att hälsopolisen under de gångna åren under sitt arbete i och för en förbättrad 
renhållning inom staden haft åtskilliga svårigheter att övervinna är naturligt. Av vilken 
omfattning huilsopolisens arbete hiirmed varit framgår av iledanståencie tabell. 

j'(ibell 61-er aWalet 1)01(10 be.il -lu,,u gav ni. ni. ned 	,'.'eoile »ut (fdrdsi'enluillninq. 

Besiktning av gårdar ........................... 
avträden ........................ 

» 	a vstj ftlp 1) il) ge lat ser ......... 
Anmärkningar vid renliållningsinspoktion 
Anmälningar till nlluniiiina polisen ang. 

bristande renhållning ......................... 

1895 PIUS 1915 

50.78 53,618 56.762 50,594 42,654 
58.801 82,544 77,824 64.000 	. 19.581 

62 15 24 80 13 
3,218 4.627 4,263 5,959 	. 3,588 

327 96 156 220 	i 12 



Hattopna och deras itirotning. 

Råttornas 	förekomst 	iiiuni 
Stockholm 	kan 	siigas sara be-  
roende 	1' 	huru 	ienlialliiiiigen -• 
skötes. 	Att halsflvardsil;inindell 
axen 	förr 	i 	tiden haft ögwion 
riktade på utrutundet av dessa  
skadedj ur framgu i av att nämndeii  
redan 	1901 	belöt, 	att 	ersätt- 
ning 	för 	varje 	här 	i 	staden 
f'iiigad 	och 	dödad råtta 	skiilh 	 ; 
tillsvidare utgå med 10 ure till 
avlämnaren och 	2 	öre till inut- .- 	* 
tagareli. 	Stockholms stad hade - 
nämligen ställt ett år]igt b'lupp 
till 	hälsovårdsnämndeiis 	förfo- 
gallde 	i 	och 	för 	råttors utro-  4, 

tande. 	De döda ratturna tiIgo 
salunda inlamnas till nagon av Bild 	12. 	En nindi-e rartskard. 

stadens 	renhållniiigsstationer, 
men intresset för detta 	rattdödaiiile miuskades, truts pruuermgsvstemet, av från år. 	De 
summor, 	som 	utbetalats 	arligen 	för in !öa inTe 	av 	döda 	rattor, 	uppgingo 	endast 	till 
2,000 iL 4,000 	kronor. 	Resten 	av anslaget, 	10,000 	kronor, 	användes 	till 	inköp 	av 
gifter, som 	huvudsakligen 	utlades i shdana 	egeiidomar, vilka voro 	mest 	liemsökta av 
råttor. 	Då 	man 	emellertid 	hade anledning 	misstänka, att 	en 	del 	av de till 	inlösen 
företedda 	råttorna 	dödats 	geni ou niimnda 	gi ftuthiggning, 	bekostad 	av 	staden, 	fanns 
ingen anledning att längre hihuhalla promieriiigssvsteinet 	vilket därför ocksi 	med 1927 
nis 	ntsa ug 	up diordi. 	Hal 	vardnanuiidcii beslöt 	att 	i 	stilht 	övergå 	till enbart gift- 

» - 	 utlaggimig. 	för 	vilket ändamål 
i statförslaget för 1928 begärdes - 

. 	 en 	ökning 	av 	årsanslaget från 
1,000 	till 	20,000 	kronor, 
vilket även av 	stadsfullmäktige 
beviljades. 

Vid 	sammanträde 	den 	7 
februari 1928 beslöt nämiicleii 
att enligt en utarbetad plan 
verkstiilla utrotning av råttor 
medelst giftutliiggning på kor-
tast möjliga tid i hela kvarter 
och stadsdelar. 

Enligt dcii uppgjorda planen 
skulle cirka en måna(1S tid efter 
gi ftutläggiiingen resultatet efter-
höras. Sö skedde i staden 

Bild 13. Råtti5krad källargiugg. inom broarna. Dell 4 maj hade 
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man deiiiia stadsdel klar. Av 385 egendomar, vilka alla en månad tidigare voro mer 
eller mindre hernsökta av råttor, befunnos 305 fullt råttfria, ett resultat, soni sålunda 
ger vid handen, att 80.26 % av de behandlade egeimdonmarna blivit befriade från skadedjuren. 
1 61 egendomar konstaterades märkbar niinskning, och i 16 hade ingen minskning 
kunnat förmärkas. 1 betraktande av att denna stadsdel är en av de svåraste i fråga 
om råttornas utrotande, kan man säga, att resultatet var mycket gott. 

Som förut nämnts, är råttorimas förekomst i avseviird mån beroende 1)å den inom 
fastigheterna rådande gårdsrenhiålhuingen. Första villkoret för ett framgångsrikt råttkrig är 
nämligen, att råttorna vid tiden för giftutliiggningen hindras att komma åt föda av ett eller 
annat slag. Hiilsovårdsnämnden hade också redan i mars månad genom annons i Stockholms 
dagliga tidningar tillkäimnagivit, att lmäl.sopolisen skulle utlägga råttgift inom vissa stadsdelar, 
och i sagda annons uppmanat allmänheten att genom iakttagande av noggrann gårds-
reimhållning försvåra tillgången på föda för råttorna. Erfarenheterna från första giftnt-
läggningen visade, att hyresgästerna i många fall just med avseende på renhållningen å 
gårdarne slarvade ganska betydligt. Ofta hamnade nämligen större eller mindre mängder 
av sopkärlens innehåll på marken i stället för i de å gårdarna befintliga uppsamlirmgskärlen. 

Som råttgift har huvudsakligen använts kiselfluornatrium. Själva arbetet har bedrivits 
med en tillsyningsman som arbetsledare samt extra personal, vilkens antal växlat mellan 
6-1 2 personer. Giftutläggningen tog sin början den 2 april 1928 och har sedan på-
gått under hela året, dock med uppehåll under sommarmånaderna. 

Resultatet av råttkriget, som stått under ledning av hälsopoliskommissarie C. 0. 
Regnér, kan betecknas vara synnerligen gott, och kommer även under närmaste tiden 
att bedrivas efter samma grunder. 

Tabell ntvisamule m'esul(a(ef av 1928 års rattuleotning. 

ltåttfria lttttfria Rlttfria Antul 	rtttfria 
Omradeit Antal 

egendomar efter 1 .. 	. efter 11 .. 	. 
. efter Ii] 1 	.. 	. 

Råttor 
fortfarande 

. 1 	eendoivar i atlaggningen utlaggningen utlaggiiingen 1 

Storkyikoförs. utom Riddarli 385 305 367 - 18 95.3 
9 7 7 - 2 77.s Riddarholmen 	........................ 

m Osteialin 	........................ 83.5 368 592 - 243 70.9 
Djurgården. Värtan och Hjort- 

122 90 101 - 21 82.8 
438 i 	230 327 - 111 74. 

hageii 	................................. 
Klara 	och 	Jakob..................... 
Matteus 	................................... 49 25 41 - 8 83.7 
Södernialm hela stadsde1en... - if h52 852 1.223 1.421 i 	231 86° 

Summa 	3,490 	1.877 	2,658 	1,421 	634 	SI 

MT._C.  och avloppsledningar. 

i)en fr komitrollen över anläggningar av w.-c. och avloppsledningar inrättade avdel-
Ilingemi av hiilsopolisen, rörinspektionen i Stockholm, har en rätt lång förhistoria, varm 
mumgra data må nämnas. 

Redan i mars 1580 inliimnades från l)vggnadskomJtoret till driitselniimndens tredje 
:tvmlelnimmg förslag till förordniiig angaemmde sittet att utföra avloppsledningar inomhus 
((II n tomimt, men förslaget föranledde ingen åtgärd. 

I'ör att söka väcka intresse för saken upptogs demisamina till diskussion i december 
tii;imiaml 1 881 i (len då nybildade 	Hiilsovårdsförenimmgeim » , som tillsatte en kommitté för 

ta il etammde av förslag. Ett smmlaimt iimsii ndes också till överståtliållariinmbetet den 20 december 
1 	varifrån det m'emitterades till llälsovjml'dsniillllld fl. soul efter att hava yttrat sig i aremidet 
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uverla iniiade (letsaInma till Sta(lSfUhl1fliktige. Beredningsutskottet anmoda(le nu jiimviil (iratsel-
iiaiiindens andra avdelning att yttra sig över förslaget. Avdelningen anmodade genom annons 
husiigare och hyresgäster att till byggnadskontoret inkomina med upplysningar rörande 
sådana ledningar, som i ett eller annat hänseende visat sig otillfredsställande; men av lätt 
insedda skäl ledde denna annons ej till något resultat. Först när hälsovårdsnämnden och 
i första hand förste stadsläkaren tog saken om hand och genom hälsopolisen lät verkställa 
en genomgående undersökning av hela staden, erhöll man en verklig iiiblick i förliållandeiia. 
Någorlunda goda kunde avloppsledningarna anses vara endast i 17 % av egendomarna i 
staden. 1 58 % av egendomarna voro rörstammarna oventilerade (ej uppdragna över tak). 
1 25 % av egendomarna saknades vattenlås, eller voro dessa av oändaniålsenlig konstruktion. 
Inom den första (den bästa) av nu anförda grupper iakttogs kloaklukt i 2.6 % av egen-
domarna; inom den andra gruppen i 17 % och inom den tredje i 50 %. 

1 ett mycket stort antal fall voro hus- och tomtledningarna icke förbundna med 
gatukloak, utan fanns en sådan mängd öppna rännsteriar inom toniterna, att den sani- 
manlagda längden därav uppgick till c:a en mil. Sistnämnda förhållande förefaller rätt 
egendomligt, alldenstund sedan 1876 den förordningen var gällande, att varje husägare 
var pliktig att från sin tomt avleda spillvatten till allmän avloppsledning, så snart sta-
den anlagt sidoledning till torntgränsen. 

Flera år gingo emellertid utan att frågan kom till någon ytterligare behandling. 
Vid ett hälsovårdsföreningens sammanträde 1886 höll ingenjören i byggnadskontoret 
0. Fröman ett föredrag, därvid han framlade ett av honom utarbetat förslag till för-
ordning, som gick ut på följande: 

att de allmänna priliciperna för ändamålsenliga avloppsledningar finnas angivna i ett 
reglemente, som noga måste följas; 

att det av entreprenören uppgjorda förslaget till sådana ledningar granskas och bliver 
godkänt, innan arbetet får taga sin början; 

att dessutom kontroll utövas under arbetets gång; samt 
att en slutbesiktning bliver verkställd. 
Det kan icke här ifrågakonima att gå in på enskildheterna i detta förslag, men, 

som synes, äro grunderna för detsamma alldeles de, som sedermera blevo gällande. 
Som bekant dröjde det i c:a 22 år, inuami det första och ännu gällande av över-

stäthållarämbetet stadfästade reglementet för avloppsledningar inomhus och å tomter blev 
utfärdat -- den 8 juli 1908.   På grund av detta reglemente utfärdade hälsovårdsnämnden 
efter hörande av drätselnämndens andra avdelning den 1 december samma år särskilda 
föreskrifter , i allt väsentligt gällande ännu, om än reviderade i en del punkter. 

Bland anledningarna till att hälsovårdsnämnden och ej byggnadskontoret korn att få 
med rörinspektionen att göra torde den viktigaste hava varit, att gällande hälsovårds- 
stadga föreskrev koncession av hälsovårdsnämnden för inrättande av »sammanhängande 
avträdesinriittning:, varunder måste inbegripas vatteiiklosett. Det skulle ju för allmän-
heten varit ganska obekvämt, om vissa rörledningar inom en egendom skulle hava 
besiktigats av en myndighet och andra rörledningar av an mi an. W.-C.-svstemet hade vid 
denna tid börjat taga större fart, och vid början av år 1908 funnos i Stockholm mer än 
8,000 w.-c. Genom stadsfullmäktiges beslut att medgiva rätt att använda vattenlednings-
vatten till spolnIg av w.-c., utan att septisk tank erfordrades, underlättades väsentligt 
införandet av detta avträdessystem, vilket f. mi. är på god väg att bliva allemmarådande. 

Beträffande rörinspektionens organisation må följande erinras. 
Såsom chef för deimsanima står sundhetsimispektören med nämndens ingenjör såsom 

tekniskt sakkunimig. Personalen utgöres för övrigt av en underinspektör samt flera eller 
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färre tu isyningsmän eller ii ninera förste tu lsyningsmiiii, au talet beroende på byggnads-
verksamheten i staden. 

Då det är av vikt, att pågående rörarbeten inom byggena icke försenas, mcii å 
andra sidan avenledes viktigt, att desamma nöjaktigt övervakas, stöllas rätt stora krav 
på personalens både beredskap och kunnighet, något som kan vara rätt svårt att ul)pnå 
vid större variationer inom byggnadsverksamheten i huvudstaden. Rekryteringen till 
rörmspektionen har skett från hälsopolisen, varvid vederbörauide alltid fått följa arbetet 
linder cii Iöiugro tid, innan han anförtrotts tillsynen p  egen hand. 

Betriiffande rorinspektioneuis verksamhet upplyser för övrigt uedanståeiide tabell. 

(Ttdraq ur 	 verkvudet inuler vissa år 

ii,,l iggniligas 
\id 	i-drinspektiosieii Antal 	inoni 	rörinspektionen haiidlagda - 	- -- - 

sysselsatta ärcndeii 1 1 Vattonklosett- 
tudliggningar 

1 
1  1 Spill- 

}orsta 	,. 

	

1 	Ilsy- skade 	nt- 	. i Mindre er- lii! 	ror- vattens- 
cii- Underiii- 	tills)- 	. nhiigs- illn"ilr 

beten utan 
. 	. inspektio- 

Suinnia isv- 	lit- .. . nin"ar spektor 	nins- 	.. utan som 	1 
... 	ritninar non 	an- 	1 ania"da 	ekade 

man till halsov.. .. nutida tel - 
nämnden 

1909............ - 	1 	1 :250 	287 17 554 187 	- 107 
1914............ - 	1 	2 345 	557 21 9213 294 	- 130 
1919............ 1 	2 	l 	- 17513135 67 607 106 	22 100 
1924............ 1 	2 	1 1,190 	361 52 1,603 	i 665 	254 785 
1928............ 1 	4 	- 1.103 	1368 132 1,833 11011 	300 1 	824 

Antalet besiktningar år 1928 var 5,632. 

LIVSMEDELSKONTROLL OCH LIVSMEDELSHYGIEN. 

Den offentliga livsmedels-
kontrollen har i första hand till 
uppgift att skydda människor 
frfuii de faror till hälsa och liv, 
som kunna vara förenade med 
förtärandet av sjukligt föränd-
rade, skämda eller eljest skad-
liga födoämnen. Denna kontroll 
skall clärjänite söka förhindra 
försäljning av till människoföda 
otjiinliga födoämnen samt över-
vaka, att födoäm neshandeln sker 
under hygieniska förhållanden. 

Allt sedan häl sopolisen bör-
jade sin verksamhet, 1878, hava 
ett visst antal tillsyuiingsmän ut-
övat daglig tillsyn över de salu-
hållna födoämnena i Stockholm. Bild 14. Födoäninestillförsel i gamla tider 
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1 )et ta ]()nt1ollarl)pte har &ter 

hL!Ul kommit att oiiifatta in- 
_______ 	

- 

ochmat unbutikei,korifibiikei 
nejeiier, maigaiiiifabrmkei k ii i 
niellfabriker, bagerici, serveriligs- 	 ---i 

poitkontioll samt kontioll a 
livsmedelslokaler. 

För kemiska och botaniska 	/  
undersökningar har halsopolisen 	 1 1 \ '.  

att 	anlita hälsovardsnäm ndens 
kemiska och biologiska labora- 	 Bild 15. Torghandel för 25 år sedan. 

t orier. 
Det torde i sammanhang härmed vara av intresse att omniimna, när hiilsovårds- 

ämndens första kemiska laboratorium tillkom. Redan 1 882 beslöt nirnndeii vid ett 
sammanträde den 13 oktober att inlösa ett apotekaren J. Waller tillhörigt kemiskt 
iaboratorium med tillhörande apparater och inventarier till ett värde av 3,335 kronor 
~~cjt 49 öre; året diirpå skedde även övertagandet av laboratoriet ifråga. Till en böllan 

i?stod apotekare Waller laboratoriet, men antogs redan 1884 till nämndens kemist 
i:*njören Klas Sondén, som blev föreståndare för hälsovårdsnämndens fysikaliskt-kemiska 
ni dlning. 	 m 	n v Här utföras undersökningar i samband med nändes erksamhet, sasorn 
beträ/fande vattenavlopp, bostäder och samlingslokaler, fabriker, näringar m. m., kemiska 
un(lerikningar angående till salu hållna födoämnen, dr -ckesvaror och nj utniiigsmedel 
4amt i 'vrigt analyser och tekniska undersökningar, som påkalias särskilt genom hälso-
polisens verksamhet eller av sjukhus och andra stadens inrättningar. 

Den 1 juli 1907 tillkom liälsovårdsnämndens biologiska avdelning, som verkställer 
und eisku higar å salnhj udua närings- och nj utningsm edel av vegetabilisk härkomst, 
vattc in. ni. 

Allniiin födodmneskontroll. 

Betriil-fand' kontrollen över köttliandeln inom Stockholni synas även i äldre tider vissa 
Lestämnmelser hava varit gällande. Sålunda finner man ett Kungl. l)rev av 1546, som 
förkunnade, att köttmnånglare i Stockholm måtte fritt fara ut på bygden på l)iigge sidor, 
söderoch norr om staden, två mil nära Nyköping och två mil nära Uppsala och köpa 
allehamu.Ta »qvick boskap, på det nödtorftig l)espisning med färsk köttmat uti vår stad 
Stockholm för skälig betalning icke fattas måtte 

Den 7 maj 1 622 utfiirdades med anledning av riksens ständers beslut dels 'ordning 
för köttmånglare och huruledes accisen av allehanda kött fordras skall , dels » ordning 
huru hållas skall med slaktare » 

1 Brokikare-ordiiingen av 1637 stadgades bland annat, att ingen köttmåimglare må 
Up)köpa någon boskap mellan Michaelis och Martini tid, till dess borgarna och imbets- 

1707 29 
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miiiinen nppkopt vad de l)ehovde till sina hushåll. Vad sedan var över hade kött-
månglarna rätt att tililiandla sig. 

Åren 1 (377 och 1693 utgav Inagistraten en orclniiig för köttmånglarna, » vilka alltid 
skulle hava så mycket kött i förråd, att stadens invånare, som sådant vilja köpa, må 
för siila pengar därmed förses efter taxa. l)et sämre köttet fick icke blandas med det 
bättre, utan det l)asta oxköttet skulle ligga eller hänga på ena sidan i boden och det 
sämre på andra sidan. Intet kött fick göminas bak i boden, i kistor eller slaktarhus. 
Två av stadens betjänte och uppsviiingsmäii skulle varje dag, och i synnerhet på kött-
dagarne, uppvakta i slaktarhuset och tillse, att icke något odugligt kött hölles till salu» 

1 ovannämnda » ordning » av 1622 bestiimcles bl. a., att i alla städer i Sverige efter 
vars och ens lägenhet skulle anordnas särskilda hus med tvenne rum, varav det ena 
skulle anvandas till » slaktarehus » , där all boskap, som tillfördes staden för försäljning, 
skulle slaktas, och det andra skulle brukas till »köttskrångel», d. v. s. inredas så, 
att alla köttrnånglare i staden där kunde hava var sin låsbara bod med våg, på det 
att detaljförsiiljiiing skulle kunna ske till stadens invånare, eller med andra ord, en full-
ständig förebild till en nutida kombination av slakthus och saluhall. 

1 varje stad förordnades så många köttmåiiglare, som ståthållare samt borgmästare 
och råd kunde finna erforderliga. När en köttmånglare ville hava ett eller flera djur 
slaktade, ålåg det honom att först göra anmälan om antal och slag hos uppsynings-
mannen, vilken bokförde densamma och utfärdade en anmälningssedel, mot vars av-
lämnande den av staden anställde slaktaren utförde slaktarbetet. 

Slakt annorstädes än i »stadens rätta slaktarehus» var förbjuden. Efter verkstäfld 
slakt skulle tillses, att köttet vore » alt reenligt pyntat », och överfördes det till 
skrånglet, där det vägdes och besiktigades, om det vore »så gott och hälsosamt, som 
det borde vara», varefter försäljningen fick börja. All försäljning av kött i staden skulle 
ske i stadens skrångel eller köttbodar och fick verkställas endast genom de förordnade 
köttmånglarna. Dessa stodo under sträng kontroll, för att de icke skulle använda falska 
vikter, instinga sjuk eller otidig boskap i slaktarehuset och vågen eller sälja mera ben 
bland köttet än som » efter penningarne vara borde». Sedan köttet var slutsålt, ålåg det 
köttmånglaren att omedelbart till uppsyningsmannen inleverera accisen i penningar, varå 
kvitto imtfärdacles. 

Aven s. k. husbehovsslakt skulle verkställas i slaktarehuset genom stadens slaktare 
och accis erliiggas; endast adeln tilläts utan accis slakta i eget hus vad som behövdes 
för eget kök av lamm, killing eller gris mcii icke övrig boskap. 

Böter till olika belopp voro fastsiagna i »ordningen» för överträdelser. 
1 	» ordning huru hållas skall med slaktare » föreskrevs, att i varje stad skulle av 

borgmästare och råd förordnas vissa slaktare, »de som samma ämbete väl hava lärt 
såsom det sig bör». Dessa, som uteslutande fingo verkstiilla slakt i stadens slaktare-
hus, gjor(le detta endast mot erhållan€Te av den utav uppsyningsmannen utställda arm-
mälningssedeln slakten skulle verkställas renhigt och viii, blodet ordentligt avrinna och 
köttet såväl som allt avfall reiiligen pyntas och liandteras » . Kalv, lamm och kihling, 
som von) mindre än 4 veckor, och grisar, som voro mindre än 3 veckor, fiuigo ej slaktas; 
icke heller med dvnt hehiiiftade svin. 

Åven i slaktareordningen vore bötesstraff stadgade för övertrijdelser i varje fall. 
Att dessa förordningar närmast synas hava stått i samband med 11p1)börden av (len 

namnda accisen än ganska tydligt, men framgår även av här refererade » ordningar» , att 
desamma samtidigt avsågo att förekomma tjilsal niiähiande av sjukt och hiiisovådligt kött. 
Den förnyade> köttmånglare- och slaktareordnitigen av den 2 april 1681  , som inne- 
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lm!i (ltaljeiade bestämmelser om slakten ni. in., givel' tydligt vid handen, att avsikten 
även var att bereda städernas invånare tillgång till sunt och viii slaktat kött. 

Den förut endast adelsmännen medgivna rätten att slakta lienima till busbehov till-
erkiindes genom sagda förordning iixeim stadens övriga invånare. 

Stockholms antagligen första slakthus var beläget å en tomt vid Norrström, vilken 
drottning Kristina enligt donationsbrev den 20 november 1645 skänkte till Stockholms 
stad i och för » slakteri och köttmångleri » 	1 slutet av 1 600-talet omnämnes imämligen, 
att nya slaktarehus i stället för äldre sådana blivit pt stadens bekostnad uppförda såväl 
vid Norrström som i närheten av platseim för den nuvarande Slussen. Det norra slaktare-
huset bibehöll sin plats vid Norrströin till 1784, då det utdömdes och ersattes med 
ett nytt av steim å dåvarande Kyrkholmen vid Blasieholmens yttre udde. 1 slutet av 
18 40-talet måste detta emellertid giva vika för den beslutade nya byggnaden till National-
museum. Slakten inom huvudstaden lur sålunda hava fortgått oavbrutet i de två all-
männa slaktarehusen ända till sistnämnda tidpunkt, då även det södra fick stryka på 
foten för den planerade nya slussen. Vissa svårigheter uppstodo nu med att lösa frågan 
om plats för nya slakthus, då driitselkommissionen ansåg, att en dylik iiirättning 
borde förläggas antingen utanför staden eller invid dess yttre gränser, förslagsvis 
Liljehiolmen, medan slaktarämbetets medlemmar ej ville avstå från ett centralare läge 
utan föresiogo Stadsgården. Överståt.hållarämbetet avslog emellertid stadsgårdsförslaget 
den 27 juni 1846 samt hemställde som en nödfallsutväg, att Kungl. maj:t täcktes tillåta 
slaktarämbetets ledamöter att tills vidare, och till dess annorlunda kunde vara för-
ordnat, under iakttagande av de föreskrifter, som till sundhetens och snygghetens be-
fordrande överståthållarämbetet kunde finna nödigt utfärda, verkställa slakten inom de 
gårdar och tomter, som av dem disponerades, dock att därifrån borde uridantagas 
Staden inom broarna samt de bättre och tätare bebvggda gatorna och allmänna platserna 
å malmarna. 

Den 22 december 1846 utfärdades en ny »Fabriks- och Hantverksordning», som 
skulle tjäna till efterrättelse från och med den 1 juli 1847. Från denna dag upp-
hörde de gamla, i århundraden existerande skråämbetena att vara till, och fick helt 
naturligt även slakterivrket röna inflytande av de nya förhållandena. Rättighet att i 
stad med biträde av gesäll, lärliiig eller annan arbetare till avsalu utöva slakterihante-
ringen tillkom därefter varje svensk man, med undantag av vissa statens löntagande 
tjänstemän, bland annat under villkor att vara myndig eller råda över sig själv samt 
äga god frej cl; sökanden skulle anmäla sig hos magistraten, som efter prövning utfärdade 
tillståndsbevis. Därmed kunde slaktarskråets tid sägas vara förbi, och då till följd av 
huvudstadens såväl som övriga städers utveckling centralt belägna tomter voro svåra att 
erhålla till gemensamma slaktarehus, försvann denna institution ur tiden för ett halvt 
sekel framåt. 

Provisoriskt ordnades emellertid frågan om gemensamma slakthus i de gamlas ställe, 
i det att drätselkommissionen från den 1 april 1 847 förhyrde för söder en mindre tomt 
i kvarteret Skinnarviksbei'get och för norr förhandlade om upplåtelse av en del av det 
i närheten av Kungsholmstull belägna }Iiovj aktvarvet. Det gamla slakttvånget u)phIörde 
dock genom överståthållarämhetets kungörelse den 4 januari 1848, och genom slaktar-
ämbetets upplösning hade sainnianhiflllningen mellan slaktarna försvunnit. Var och en 
uppförde nu sitt slakteri och avsade sig rättigheten att begagna de av staden inredda 
och mot viss hyra till slaktarnas deputerade upplåtna platserna vid Hovjaktvarvet och 
Skinnarviksberget, vilka också till staden (mterlamnades 18,52  resp. 1853. 

Från och med ingången av år 1878, då kungl. liälsovårdsstadgan för riket av den 25 
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september 1874 förklarats skola i sin helhet binda till efterrättelse jiven för huvudstaden, 
öveiflyttades l)efogenheten med avseende å meddelandet av tillstånd till slakteriers an-
laggande och av föreskrifter vid rörelsens utövande till stadens liälsovårdsnämnd. 

Allt sedan denna tid och intill dess stadens offentliga slakthus öppnades för allmänt 
begagnande den 5 februari 1 9 1 2 verkställde hälsopolisen besiktning av det inom sta(lefl 
saluförda köttet. Misstänkta varor transporterades till endera av stadens tvenne kött-
lu'siktiiingsbyråer, där (le undersöktes av dcii (Uirstäcles stationerade veterinären med 

Bild 16. Fläskbesiktning å hälsovårdsnärnndens norra köttbesiktningsbyr.. 

bitriide av hiilsovårdsniimndens tillsyningsrnän. Beträffande dessa byråer, vilka äro äldre 
än hälsopolisen, må först några historiska upplysningar meddelas. 

Vådan av att förtära trikinhaltigt fusk blev till fullo ådagalagt år 1860 i Tyskland, 
dur verkliga massilivasioner intriiffat. Till förekommande av vidare olyckor iiiriittades där 
byråer för undersökning av svinkött. Aven i Sverige 1)träffacleS  i början av 1 O-talet 
trikiner i avlidna människors muskier, vilket också här gav u)pslaget till inrättandet av 
s. k. trikinbyråer. På initiativ av professor A. Key öppnades i maj 186.5 den första 
anstalten av detta slag. Kort därefter tog sig sundhetsniimnden saken an, och sålunda 
kommo stadens tvenne trikinbyråer till stånd. 

Fråii och med år 1880 blevo (Te förra trikinbyråerna centralpunkter för den offent-
liga köttbesiktniiigen i gemen. Föreståiidarskapet var till att börja med vid nämnda 
byråer anförtrott åt läkare. Sålunda var d:r 0. Nordblad år 1878 föreståndare för dcii 
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1 vran, som var belägen vid Hötorgsgatan, och d:r S. A. Könsberg utövade ehef-
skapet vid (Tell södra, belägen vid Slnssgatan. - Den södra byrån linde se(Termera 
för mottagaiide av fläsk för trikiubesiktniiig dessutom en filial i n:r 8 Muiikbrogutan. - 
Ar 1879  antog nämnden till föreståiidare för norra besiktniiigsbyråii liinsveteriiiäreii 
E. A. M. Biliström, som genom instruktion av den 13 mars 1880 blev Stockholms fo..ste 
stadsveteriiiär. Sedan föreståndaren för södra köttbesiktningsbyrån d:r S. A. Könsberg 
den 22 oktober 1885 avlidit, antog nämnden tills vidare veterinären G. Kjerrulf att 
förestå nämnda befattning, som i och med instruktion av den 13 november 1885 om-
bildades till biträdande stadsveterinärtjänst. 

Att förhållandena inom huvudstadens slakterier, vilka till antalet voro 39, då hiilso-
polisen år 1878  inrättades, ej varit de bästa, framgår av sundhetsinspektöreiis redogörelse 
för » Sundlietspolisens verksamhet under år 1878 ». 1 denna redogörelse säges, att de 
inom huvudstaden befintliga slakterierna alls icke motsvarade hygieneiis fordringar. 
»Med undantag av Zibells slakteri n:r 24 Timmermansgatan, som är utmärkt väl in-
rättat och h;tllet», säger sundhetsinspektören, » samt Slakteriaktiebolagets slakteri n:r 10 
Falkenbergsgatan, äro de övriga i ett eller annat avseende illa anordnade, en del för 
sitt ändamål otjänliga. Icke mindre än 21 utgöras av brädskjul, flerstädes med dåliga 
golv. Vattenledning saknas på åtskilliga ställen. Där för orenhghetens uppsamlande 
käri eller behållare varit uppsatta, hava dessa ofta funnits vanskötta och hava icke visat 
sig lämna tillräckligt skydd mot markens förorenande. Pd några ställen har grunden 
omkring slakterierna genomdränkts av orenlighet, vilken lätt övergår i förruttnelse och 
tydligen ej blott medför obehag, utan även fara. 

1 en skrivelse till hälsovårdsniimnden av den 10 oktober 1879 l)ttLllde dåvarande 
förste stadsläkaren vådan av försäljningen av dyntbemängt svinkött Han säger i denna 
skrivelse följande: 

»Såsom Ktichenmeister och flera andra hava ådagalagt, härstammar dynt från binuike-
mask, och denna har åter sitt ursprung från bindvävsblåsmasken hos svinet. Denna 
fråga intresserar följaktligen sundhetspolisen, som hittills uppträtt vanmäktig emot den-
samma. Dess åtgöranden böra gå därpå ut, att binnikemaskproduktionen hos människan 
genom förtiirandet av dylikt kött möjligast inskränkes. ----------
Jag föreslår frågan till överläggning inom hälsovårdsnämnden, huruvida icke nämnden 
skulle finna det vara av vikt för allmänna hälsotillståndet att på ett ändam1senligt sätt 
söka undertrycka handeln med dyntbemängt svinkött och till den ändan genom sundhets-
polisen seqvestrera och oskadliggöra det med dynt behäftade kött, som för trikinunder-
sökning inlämnas å kötthesiktningsbyråerna och sådant kött, som offentligen utbjudes 
till salu å torgen, i saluhallarna, hos slaktare och charkuterihandlande.» 

På grund av denna framställning fann nämnden redan den5 december samma år 
skäligt att i enlighet med § 15 i Hälsovårdsstadgan för riket (len 25 september 1 874 
förordna, att liälsopolisen ägde under beslagsanspråk anhålla och (liirefter på lämpligt 
sätt oskadliggöra allt med dynt behäftat fläsk, som i Stockholm anträffades. 

Av särskilt intresse torde följande utdrag ur dåvarande stadsveterinär Axel Bill-
ströms berättelse för år 1880 vara beträffande köttkontrollen: 

»Visserligen hava genom hälsopolisens verksamma ingripande många osunda och 
skadliga köttvaror undanhdlhits från användning till människoföda, men konstaterandet av 
ett köttstyckes duglighet eller skadlighet till användning i matlagning kan ej alltid 
baseras uteslutande på besiktningen av själva det ifrågavarande köttstycket, utan fordrar 
oftast granskning av andra organ för att lämna ett fullt tillförlitligt utslag. 

Bland torgförda eller på annat sätt till salu hållna befnmuios varorna i 413 fall för-
anleda beslagtagande och oskadhiggörande. 

Icke med med ett större antal privata slaktlokaler, fördelade på vitt skilda trakter av 
staden, utan endast och allenast i ett offentligt slakthus med besiktningstvdng kan en 
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tillfredsställande uppsikt över en stads proviantering med sunda slaktvaror åstadkommas, 
ty att i var och en av dessa till slakt upplåtna lokaler hålla en nöjaktig uppsikt gränsar 
hart nära till det omöjliga, för att icke helt och hållet förklara det som en absolut 
omöjlighet. 

1 högsta motto önskligt vore därför, att ett för Stockholm ifrågasatt offentligt central-
slakthus fortast möjligt komme till stånd.» 

Huru prinlitiva förhållandena verkligen voro inom kötthaimteringen under dessa kött-
kontrollens första år, c1iiiom får man en ganska god föreställning, då malm läser följande 
av stadsveteriiiäreii Biliström i 1 882 års berättelse lämnade skildring: 

Från slakteriet föres köttet i öppna vagnar till torg och saluhodar. Ej ens de för-
nämsta slaktarefirmorna bruka i regel skydda varor under forslingen annat än vid regn-
väder eller nederbörd i allmänhet. Damm och allt slags orenlighet, som i mer eller 
mindre fint fördelat tillstånd genom gatutrafik, blåst och åtskilliga andra orsaker finnas 
i luften, avsätta sig på köttet och förorena detsamma. 

Från landsbygden kring Stockholm införas köttstycken på nedsölade samt sällan om 
ens någonsin rengjorda vagnar. Stundom är ett smutsigt hästtäcke, en gammal förbru 
kaci säck eller något dylikt kastat ovanpå vagnslasten. Det med sådana åtgärder åsyf-
tade skyddet gäller dock vanligen ej köttet, för vilket det medför ganska tvivelaktigt 
gagn eller ganska ofördelaktigt, stundom kanske till och med skadlig påverkan. Skälet 
är mera direkt personligt och avser att bereda ett något skyddande och mera bekvämt 
underlag för körsvennen eller de honom åtföljande slaktardrängarna. 

Tidigare på morgnarna kan man se långa rader av fordon för köttrarisport på stadens 
gator med sådan överlast. Mjölkvagnar och andra transportfordon förmedla även kött-
införseln till staden, varvid köttstyckena finnas instuvade bland mjölkflaskor, under den 
åkandes fötter eller på annat sätt. 

AterJörsäljning av kött. 
Ett oskick, som för varje är mera tilltager, är att matvaruhandlare till personer av 

stadens lösa befolkning avyttra eller till utförsäljuing utlämna varor, vilka till beskaf-
fenhet äro så (låliga, att de ej å offentliga ställen kunna till salu utbjudas. Varorna 
kriugföras av dessa återförsäljare eller kommissionärer på stadens gator och uthjudas i 
enskilda bostäder, ett utprånglingssätt som är flerstädes utomlands i lag förbjudet. Onsk-
ligt vore att även hör i landet detsamma kunde stävjas eller förhindras. 

Beskqffenheteo av från landsorten tillfört kött. 
En betydande mängd av det i Stockholm försålda och därstädes konsumerade köttet 

har icke blivit i staden slaktat utan uppköpes i landsortsstäder eller vid järnvägsstatio-
ner rn. fl. platser i slaktat tillstånd och avsändes sedermera till huvudstaden. Den dåliga 
slaktbehandling, som köttet undergått, och det olämpliga sätt, på vilket det därefter 
skötes, inpackas och forslas, inverkar betydligt nedsättande på dess godhet, hållbarhet 
och utseende. Blodavtappningen utföres illa, så att djuren ofta bliva, vad slaktare kalla, 
'bogstuckna', d. v. s. att instrumentet, varmed blodavtappningen skall verkställas, blivit 
fört i orätt riktning, så att det, i stället för att avskära halsens båda pulsådror vid 
dessas förening med främre stora pulsådern, avskär blott det ena blocikärlet och sedan 
intränger i samma sidas muskulatur, varest då större blodsamhingar bildas samt även 
bloduttömningen från kroppen blir ofullständig. 

Efter inälvornas uttagande bör djurkroppen förbliva hängande för att kallna, och för 
att blodet bättre må avrinna samt äggviteärnnena koagulera på de ytliga partierna och 
bilda ett skyddande täcklager. 

En sådan behandling får dock köttet endast undantagsvis på landsbygden. Sedan 
slaktoperationerna blivit undanstökade, stvckas det b]odrika köttet varmt som det är, 
instoppas i en säck eller packas på annat sätt, föres på landsväg till närmaste järnvägs-
station, instuvas omsider i en järnvägsvagn med eller utan skydd ofta bland en mängd 
annat fraktgods och föres sedan långa vägstriickor. l)et dröjer under den varma årstiden 
nu ej länge, för run förruttnelseprocessen börjar träda i verksamhet, och köttet framkom-
mer i mer eller mindre förskiimningstillstånd. 

Till Stockholm införas spädkalvar i stor mängd från landsbygden. Dessa kalvkroppar, 
behörigen avhudade, betinga i Stockholm ett pris av till och med 4 kronor, ehuru deras 
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näringsvärde står mycket lagt, varföre i säviil E"rankrike som Tyskland kalvar, vilkas 
ålder år mindre än 14 (lagar, icke få till människoföda försäljas. hur i landet förekom- 
mer därjämte ett allmänt gängse bruk att vid slakt uppbiösa kalv- och fiirkroppar, vilket 
ger köttet ett bättre utseende, så att det för köparen skenbart framnstiiller enin cket bättre 
beskaffenhet än det i verkligheten äger. Dcii i bindvävslagren inpressade lnftmnassan 
gör emellertid, att kättets hållharhet minskas. 1 städerna, eller där slakt bedrives i 
större omfång, an vänd es en pust, med vilken luften i nd ri yes. 1 å lands bygden och då 
slakt ej yrkesmässigt utövas, inblåses lott under det slaktade djurets hud från slaktarens 
egen mun förmedels en gammal rökpipa eller annat rorforiiigt instrument, som lättast 
kan finnas att tillgå. 

Ej kan man alltid vara, förvissad om, att en sådan person äger sund kroppsbeskaf-
fenhet och god hälsa. Huru lätt kan ej hända, att han eller hon är angripen av lungsot 
eller möjligen difteri, andra sjukdomar att förtiga. 

Medan hälsopolisen synes hava lyckats att med tämligen gott resultat medhinna. 
övervakandet av ordningen och snyggheten inom slakterier, belägna inom själva staden, 
inträdde efter hand förhållanden, som i hög grad försvårade arbetet med köttkontrolleii. 
Sålunda omtalas i 1889 års berättelse, att nya slakterier växte 111)1)  soin svampar ni 
jorden i Stockholms omgivningar. Vid denna tidpunkt u)pgick antalet av dessa sist-
nämnda till omkring 50 st. Medan i Stockholms stad årligen slaktades omkiing 7(100 
storboskap och 19,000 kalvar, får och svin, nedslaktades ensamt i Brännkyrka socken 
ungefär lika mycket. 	Stockholm linde sålunda kommit i ett synnerligen ogynnsamt 
läge. 1 och med att slakterihanteringen dragit sig från staden - diirvarande slakterier 
voro 1889 till antalet 20 -- ökades med varje år svårigheterna att övervaka heskaffen-
heten av det kött, som tillhandahölls invånarna. 

Svårigheten att utöva en effektiv kontroll, speciellt med hänsyn till korvtillverkningen, 
fraingår av veterinärernas rapporter från dessa år. 1 1892 års berättelse omtalas, huru-
ledes vid en inspektion av en korvtillverkningslokal i Järva köttet efter ett sälvdött 
kokreatur, som lidit av livnioderinflammatjon, anträffades inoin själva fabriken. 1 en 
annan likaledes utanför staden belägen korvfabrik beslagtogs ett parti korv, berett av 
kött efter en i mjältbrand död tjur. Vid åter ett annat tillfälle anträffades inom en 
i'lmarkuterifabrik ett större laget korv, liärrörande från ett påå grund av höggradig tuberkulos 
osäljbart köttparti. 	 - 

1 en korvfabrik inom Brännkyrka socken anträffades vid ett tillfälle ett parti för 
korvberedning avsett kött, som för urvattning nedlagts i en med stillastående och illa-
luktande vatten fylld damm. Köttpartiet beslagtogs och oskadhiggjordes genom begjut-
ning med fotogen. Vid en några dagar senare verkstiilld inspektion av samma korv-
fabrik anträffades i en av tillverkningslokalerna ett under koknimig varande köttparti, 
vilket vid närmare granskning befanns vara detsamma, som vid förut omtalade inspek-
tion oskadliggjorts. Genom urvattning och därefter skeende kokning av köttet linde 
innehavaren av berörda korvfabrik tänkt tillgodogöra sig detsamma, vilket också helt 
säkert lyckats, därest ej hälsopolisen i rätta ögonblicket återkommit och ånyo heslagtagit 
och oskadliggjort det nu kokta köttet. 

Många exempel skulle ytterligare kunna anföras pim huru ringa förståelse då för tiden 
fanns för (le enklaste krav från kontrollerande myndighets sida med avseende på. snvgghet 
och redlighet inom kötthanteringen, men torde (le ovan anförda vara tillräckligt be-
lysan (le - 

Då det ofta mötte ganska stora svårigheter för vederbörande besiktningsniiin att få. 
tillträde till dessa utom staden belägna slakterier och korvfabriker, beslöt hiilsovårdsniimimdeii 
den 15 mars 1895 att hos Konungens befalliiingshavande i Stockholms lim gör;m fram- 
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ställning därom, att i de för de närmast utom tullarna belägna slakterierna och korv-
fal )rikerlla gällati de ordiiiiigsforeskrifterna måtte intagas en sädui bestäm uiielse, att samtliga 
tillverkningslokaler jäe därtill hörande lgeheter skulle uta inding hållas till- 
gäigliga för velerboranTe konulnän eller den, so 	 ade att 	nndens ägnari  
utöva tillsynen uti ifrågavarande hanseende. Den 6 mars 1897 meddelade också Ko-
nungens befalluiingshavande liälsovårdsnäm nden, att vederbörande liinsmiin blivit anbe - 
fallda att var inom sitt distrikt förständiga ifrågavarande yrkesidkaie att utan invändning 
städse hålla slakterierna och tillverkningslokalerna jämte diirtill hörande liigenlieter till-
gängliga för kominunalnjimnden eller den, som hade att å nämndens vägnar där verk-
ställa inspektion, i cTetta fall Stockholms stads hälsopolis. 

Tack vare det energiska, målmedvetna arbete som nedlagts på frågan om offentliga 
slakthus i vårt land först av stadsveterinär Billström och efter hononi av stadsveterinär 
Gustaf Kjerrulf tillkom slakthuslagen (len 22 december 1897. Med stöd härav upptogs 
slakthusfrågan till förnyad behandling i huvudstaden. Det dröjde emellertid ända till 
år 1905 innan avgörandet i denna angelägenhet skedde. Stadsfullmäktige i Stockholm 
beslutade nämligen först den 1,5 juni 1905, att stadens blivancTe slakthus skulle för-
läggas till Enskede, varpå efter verkställd utredning erforderliga medel beviljades den 
1 juni 1907. 

Mycken strid har visserligen förts såväl före som efter denna lags tillkomst angående 
dess lämplighet. Fackniiinnen aro också eniga om, att en (Tel av lagens grundhestiinimeler 

Bild 17. Styckningsrum i modern korvfabrik. 
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Bfld is. Fabrikssal i modern korvfabrik, 

bort vara något annorlunda formulerade, men oemotsägligt kvarstår dock, att lagen i de 
sanihiiflen, dur den funnit tillämpning, i stort sett förmått 

skapa ordnade förhållanden på kötthanteringens område; 
väcka näringsidkarnas intressen för utvecklingen av sådana förhållanden; 
reducera osimda och bedrägliga manipulatiouer inom kötthanteringen till ett minimum 

och därmed ock åstadkomma, att de förr så ofta inträffade köttförgiftningarna numera äro 
ganska sällsynta. 

1 anslutning till slakthus- och köttbesiktningslagstiftningen utfärdades en Kungl. 
kungörelse den 6 mars 1922 ang. veteriniirundersökning vid införsel till riket av kött-
varor och djurfett. 

JTiider köttkontrollens fakultativa skede i Stockholm hade av liälsopolisen beslagtaget 
kött och andra beslagtagna födoämnen efter fotogeiibegjutning nedgrävts i enbacke 
utanför Skanstull. Sedermera forslades under några år beslagsvarorna till gamla vete-
rinärinstitutet, Wir de oskadliggjordes i en därvarande destruktionsapparat. På hälso-
vrdsnämndons förslag anvisade stadsfullmäktige i 1904 års stat erforderliga medel för 
aiiliiggandet vid Löfsta av en destruktionsanstalt, vilken uppläts till begagnande den 
1 juni 1906. 

Ar 1908 anordiiade hälsovårdsnämnden vid Norra köttbesiktniiigsbyran en sten-
liseringsanstalt för tillvaratagande av kött, som först efter kokning kunde anses tjänligt 
till iniiuniskoföda. 

1707 29 
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Hiilsopolisens arbete med den fa.kultativa köttbesiktningen pågick som förut nämnts 
till den 5 februari 1912, då Stockholms stads offentliga slakthus trädde i verksamhet. 

Ehuru hälsopolisens arbete med köttkontrollen genom slakthusets tillkomst i väsentlig 
grad minskats, kvarstår dock skyldigheten övervaka, att i landsorten besiktigat kött under-
sökts och stämplats i enlighet med gällaiide författning. Då köttbesiktuingstvånget endast 
gäller färskt kött, är det fortfarande ej uteslutet, att på landsbygden självdöcla eller nöd-
slaktade djur nedsaltas eller beredas till korv, sylta m. m. och sedan införas till Stock-
holm. 

1 övrigt har hullsopolisen att övervaka postmortala förändringar, cl. v. s. varje av-
vikelse från det normala, vilken uppkommit i kött eller organ efter slakten, samt verkställa 
hesiktning av alla beredda köttvaror 	korv, sylta, lungmos, konserver m. m. .Jämsides 
med detta arbete hava tillsyningsmännen givetvis haft och ha allt fortfarande övervakandet 
av att försäljning av köttvaror sker under sådana förhållanden, soni i allmänna och 
lokala sta(lgar föreskrivas. Tillsynen gäller då bl. a., att köttet endast försäljes i sådana 
lokaler eller på sådana platser, som äro för ändamMet tilltiia, att köttet transporteras 
och behandlas st, att det ej förorenas eller på annat sätt skadas, samt att endast på 
hagstadgat sätt stämplat färskt kött saluhn°illes. 

Beträffande besiktniiigeii av salta och rökta köttvaror tillkommer förutom undersök-
ning på eventuell förskämning ett särskilt aktgivande på, att kött eller lake icke innehåller 
otihlåtna konserverimigsmedel m. in. 
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ilälsopolisen skall vidare övervaka, att (Te lokaler, där tillverkningen av cliarkuteri-
varor försiggår, äro för ändamålet lämpliga. Tack vare det arbete, som av hälsopolisen 
under alla dessa år nedlagts för bättre hygieniska förhållanden på Iivsmedelslianteringens 
onlrå(ie, hava (Te förr så vanliga matförgiftningarna efter hand minskat i antal. Till före- 
kommande av sådana förgiftningar utfärdade Iiälsovårdsniiniiideii 1923 följande 1å(T och 
anvisningar: 

iSök i möjligaste mån bereda födoämnen samma dag de skola utspisas. Om detta på 
grund av massutspisning ej låter sig göra, så tillse att de för-kokta eller för-stekta rät-
tema aldrig förvaras i köket eller annat varmt ruin utan institllas i väl ventilerat kall-
rum för första avsvalning och sedan förvaras i lämpligt kylrum eller kylskåp, tills 
de skola slutberedas för utspisning. Kött bör aldrig förvaras i spadet eller såsen. 
Vid slutheredning bör såväl kött som soppa, spad eller sås upphettas till kokningstein-
peratur för dödande av eventiellt inkomna bakterier. 

Vid all kökshantering bör iakttagas, att de kärl, i vilka födoämnen förvaras eller be-
redas, äro omsorgsfullt rengjorda. 1 kökslägenhet med åiigtillgång är en £ingstrilnings-
apparat säkraste hjälpen att förekomma bakterieförorening av kärlen vid diskning. Vid 
fall av mag- eller tarmlidande bland personalen bör vederbörande genast permitteras från 
arbete inom kökslokalerna, till dess lidandet hävts. » 

Hälsopolisen har även att utöva kontroll över i staden saluhållet kött av villebråd, 
tam- och vildfågel samt av fisk, såväl uppslaktad, död, levande som sumpad. Till sist-
nämnda kontroll hör även tillsynen över sumpvattnets beskaffenhet. 

0~ 	
- 	 4. 
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Bild 21. Modern saltningskällare. 

Beträffande 	tillsynen 	över 
övriga livsmedel utgör kontrol- 
Ieii 	av 	saluhållna 	bröd- 	och 
konditorivaror och deii därmed 

• sammanliangande bagerikontrol- 
len en viktig gren av halsopoli- 

- sens åliggauden. 
En 	vanlig 	typ 	för 	gamla 

tiders 	bagerier 	var 	följande. 
Halvmörka, mycket dåligt ven 
tilerade lokaler, 	direkt eldning 
av bakugneii, varav följde, 	att 
arbetsrummet 	oftast 	var upp- 
fyllt 	med 	rester 	av 	bränsle 
och 	aska; 	väggfasta, 	ofta tra- 
iga 	bakbord; 	injölsäckar stå- 
'nde 	här 	och 	var 	direkt 	på 
dt 	smutsiga golvet; 	gångklä- 
dr hängande å väggarna i ar- 
betsrummet, enär garderob ofta 
saknades; 	arbetskläderna 	oän- 
damålseuliga och smutsiga; deg- 
iiltning och brödformning med 
bagarnas 	mer eller mindre o- 

• snygga 	händer, 	brödjäsning 	i 
själva 	arbetsrummet, 	det 	fär- 
cligbakade 	brödet 	utställt 	till 
avsvalning 	å 	gårdar, 	ej 	så 
sallan 	i 	närheten 	av 	där be- 
fintliga avträden 0. dyl. inrätt- 

ningar. Sådana hagerier hemsöktes gärna av svampar och bakterier samt av en 
mångfald skadedjur, såsom råttor och insekter, vilka dar trivdes och utvecklades synner-
ligen väl. 

Göra vi däremot ett besök i ett av huvudstadens numera ganska talrikt förekommande 
hygieniskt inredda bagerier, kunna vi konstatera en mycket glädjande skillnad mellan 
förr och nu. Låt oss vid ett sådant besök börja med den viktiga personal- och garde-
robavdelningen. Erfarenheten har nämligen givit vid handen, att denna ofta är utslags-
givande för det helas skötsel. Vänjes personalen vid ordning och renlighet beträffande 
såväl sin egen person som sin kliidedräkt, blir det också i regel ordning och renlighet 
i hela livsmedelshanteringeii. 1 det moderna storbageriet har varje arbetare tillgång till 
eget klädskåp, bad eller dusch samt vita rena arbetsdriikter. 1 sådana bagerier äro 
arbetslokalerna ljusa, väl ventilerade, med golv, väggar, tak och all inredning så be-
skaffade, att minutiös renlighet ständigt kan vara rådande. Eldningsrummet. för bak-
ugnarna är fullständigt avskilt från andra lokaler. Hygieniska maskiner äro till finnandes 
ej endast för degititning utan iiven för brödformning, så att handberöring av degen kan 
inskränkas till ett minimum. Särskilt jäsningsrum, avsvalniugsrum samt förvaringsrum 
för råvaror och färdigt bröd äro praktiskt och hvgieiiiskt väl ordnade. 

En välkänd typ för huvudstadens moderna, mindre bagerier i förening med försälj- 



53 

ningsl)utik är den med glasvägg mellan butik och bageri, så att kunderna själva kunna 
se och kontrollera bageriarhetet. 

För att i någon mån underlätta tillsyiiingsmiinnens kontrollarbete och åstadkomma 
största möjliga ordning och reda beträffande handeln me(T svamp pål)jöds för 3 år sedan, 
att svamp vid saluhållandet skulle vara noggrant sorterad, d. v. s. varje svampart skulle 
vara förvaraci i sin särskilda kartong eller korg, försedd med märke eller skylt angående 
svampens art. Sådana märken eller skyltar tillhandahållas på hälsopolisens byrå. Här-
igenom förmåddes vederbörande att så småningom tillägna sig en viss svampkännedom 
samt att ej, som förut ofta skett, saluföra all möjlig utan urskiljiming sammanravsad 
svamp. 

Beträffande kemiska och biologiska kontrollen av livsmedel torde höra relateras ut-
drag av tvenne tjänstememorial, som avlåtits av föreståndarna för hälsovårdsnämndens 
fvsikaliskt-kemiska och biologiska laboratorier. 

Så skriver ingenjören vid fysikaliskt-kemiska laboratoriet Th. Sundberg den 19 no-
vember 1928. 

»Avdelningen för livsmedelsundersökningar vid hälsovårdsnänindens kemiska labora-
torium har under senare år varit så upptagen med analyser åt stadens sjukhus och 
övriga löpande arbeten, att serieundersökningar av handelns livsmedel mera sällan kunnat 
utföras. 1 regel ha prov av livsmedel, inköpta i den allmänna handeln, undersökts endast 
när särskild anledning förelegat, exempelvis när en tillsyningsman funnit en vara miss-
tänkt eller när anmärkningar gjorts av privatpersoner. De här meddelade uppgifterna, 

!9_19 b 
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vilka delvis aterfinnas i 
nämndens tryckta årsberät- 

- 	telser, utgöra därför inga- 
, .4* lunda någon statistik över 

missförhållanden inom livs-
medeishandeln utan lämna 
exempel på mera anmiirk- 

bliva undersökta. - - - 
ningsvärda fall, vilka råkat 

Korv. Till sjukhus leve-
rerade korvprov ha icke 
sällan haft för hög rnjölhalt. 
$tärkelsehalten, beräknad 
som potatismjöl, har i ett 
par fall under 1923--1924 
t. o. m. överskridit 10 %. År 
1927 förekommo i sex fall 
lättrökt korv med 7.5 it 8.5 % 
potatisinjöl. Av ännu större 
vikt än att reglera mjöltill- 

Bild 23. Garderob för gåugklader i ett modernt bageri. 	satsen är det att reglera 
vattentillsatsen, vilket fram-

gatt vid undersökningar, som tidigare utförts på laboratoriet. 1 några fall under 1925-
1927 har undersökts rökt korv, som varit färgad med tjärfärgänine. 

Smör och annat fett. För hög vattenhalt i smör förekommer ganska ofta. År 1927 ha 
18 sniörprov innehållit 16 it 17 % vatten, 14 prov 17 ä 18 %, 2 prov 18 it 19 %, 3 prov 
19 it 20 26 och ett prov har innehallit 22 % vatten. Utav dessa voro 16 stycken, där-
ibland provet med den högsta vattenhalten, s. k. omarbetat smör.  

Under samma år förekom ett fall, då en affärsman hittat på att blanda smör och 
margarin och sälja produkten utan någon beteckning, vilket strider mot margarinförord-
ningen. Ett prov av hans blandning kunde beräknas innehålla omkring 40 %, ett annat 
nägot över 50 % växtmargarin. Smörfetthalten var alitsa betydligt högre än i margarin-
fabrikernas s. k. smörblandade margarin, vilket varuslag fortfarande stundom säljes under 
namn av smörblandning». ------------------- 

Innevarande år har bl. a. undersökts en »smörblandning», vilket fall är värt 
att omnämnas. På varans etikett fanns bilden av ett sigill med orden: 'Garanteras 
innehålla 20 % runmärkt smör och 50 %-ig vispeg-ädde'. Denna högst besynnerliga 
deklaration var väl avsedd 
att bibringa köparen en 
föreställning om att bland- 

41 ningen innehölle 20% smör 
och dessutom '50 %-ig visp-  
grädde'. Analys vid tro 
skilda tillfällen visade emel-
lertid, att smörfetthalten i 
fetthlandningen utgjorde 

r omkring 12  
1 fråga om andra fett-

ämnen må följande fall an-
föras. År 1926 inköptes 
genom hälsopolisen några 
prov av 'isterflott'. Ett av 
dessa prov innehöll växt 	46 - 

fett. Vid efterforskning i 
affären framgick, att varan fr  
tagits ur en plåthurk, för-
sedd med etiketten: 'Stok 
och baktiott (cocos och 
smult)'. 	Här har tillver- 	11111 24. 	3»I för' arbota början i ett iiioh,'rut bag'ri. 
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karen underlåtit att förse sin produkt med den i margarinförordningen föreskrivna be-
teckningen 'konstister', och sedan har försäljaren gått ett steg längre och utgivit den 
eftergjorda varan såsom äkta. En annan isterliknande vara, som utgjordes av en impor-
terad, härdad växtolja, såldes under namn av 'cottonfett'. 

Mjölk. Visserligen hör mjölken till de födoämnen, som stil under relativt noggrann 
tillsyn, men injölkkontrollen i vårt land är dock i behov av en reform. Vid laboratorie-
kontrollen böra ocksd moderna, fysikaliskt-keiniska metoder komma till användning. - 
— — — - Man har sagt, att inblandning av vatten i mjölk numera så gott som för-
svunnit. Det må därför omtalas, att (okt— nov. 1928) på laboratoriet undersökts två fall 
av vattenblandad mjölk. Det ena fallet upptäcktes tillfälligtvis vid utförandet av mjölk- 

l3ilcl 2. i\'Iodern bageriarbetssal. 

socker- och klorbestämningar (de senare elektrometriskt) i ett antal mjölkprov, vilka under-
sökningar närmast göras i hygieniskt syfte. 

Saft. Ett rikligt material av på laboratoriet utförda saftanalvser visar, att förhållan-
dena inom handeln med saft alltjämt äro oefterrättliga, trots förordningen av den 29 
juni 1917. 1 Stockholm är tillståndet av allt att döma bättre än i landsorten, där kon-
troll vanligen alldeles saknas, men det är dock en lätt sak att i handeln i Stockholm 
finna saft, som icke uppfyller förordningens föreskrifter. Aven utländsk förfalskad saft 
har förekommit härstädes. Beträffande nämnda förordning behövas mera detaljerade be-
stämmelser om vad som är förbjudet, i synimerliet måste i fråga om saft en gräns sättas 
för vattentillsatsen. Såsom konserveringsiimnen för saft användes vanligen bensoesyra, 
myrsyra eller salicylsyra. 

Mot leverantörer av saft till sjukhusen ha under 1927 synnerligen allvarliga anmärk-
ningar mdst göras. 1 ett fall hade levererats saft, vilken i motsats till den utbjudna 
och godkända varan innehöll essens och tjärfärgiimne. här gällde det dock en firma 
(i landsorten), av vilken ett sådant handlingssätt knappast kunnat väntas. En annan 
leverantör sände saftprov, avsedda att vid sjukhusen tjäna till jämförelse vid kommande 



leveranser, vilka prov hade en betydligt sämre smak och färg och en helt annan sam-
mansättning än den för leverans godkända varan, och vid efterföljande leveranser visade 
sig saftens färg vara påbättrad med ett rött tjärfärgämne. 

Sylt, fruktmos. Prov av sylt och fruktmos, som under 1927 åtföljt leveransanbud 
eller insitnts från sjukhus i Stockholm, ha liksom safterna varit av mycket växlande 
beskaffenhet. Analyserna bestyrka nödvändigheten av kontroll även på detta varuslag. 
Exempelvis har i olika prov av lingonsylt halten lösliga ämnen (socker m. m.) växlat 
mellan 32 och 61 %, halten vattenolösliga ämnen har varierat mellan 2.7 och 8 % och 
vattenhalten mellan 36 och 60 %. 1 flera fall har utbjuden lingonsylt varit färgad med 
konstgjort färgämne eller konserverad med salicylsyra. 1 levererad sylt ha sådana till-
satser förekommit, ehuru detta icke var händelsen vid anbudsprovet, och den har åtskil-
liga gånger haft för hög vattenhalt. 

Honunq. Det synes förhålla sig här liksom i Tyskland, att den tidigare ofta före-
kommande förfalskade honungen för närvarande blivit nästan utträngd av billig, exotisk 
vara. Ar 1923 förekom dock en produkt, benämnd 'prima svensk druvbihonung', vilken 
utgjordes av en parfymerad konstprodukt, och år 1924 undersöktes en i Göteborg inköpt 
'extra prima honung' märkt: »Garanti: Biodlarnes äkta rena honung är kontrollerad samt 
försedd med denna etikett», vilken honung var förfalskad med konstgjort invertsocker. 
Sistnämnda år undersöktes vid olika tillfällen ett flertal prov 'Extra prima honung. Bi-
odlarnas honung'. Honungen var stundom av misstänkt beskaffenhet, stundom av 
mycket dålig kvalitet. Experter bland biodlare förklarade också, att dessa prov omöj-
ligen kunde vara svensk honung. En anmälan från Stockholms liälsovårdsnämd ledde 
till polisundersökning, varvid konstaterades, att en firma sålt importerad vara under den 
nämnda beteckningen. Ett stort affärsföretag i Stockholm sålde honung under namn av 
'prima svensk honung' utan att närmare förvissa sig om varans ursprung. Till skydd 
för de svenska biodlarna och till upplysning åt allmänheten bör det föreskrivas, att ut-
ländsk honung vid försäljning tydligt skall angivas såsom importerad. Norge har redan 
('rh allit en sådan hestlimnielse. 

Å 
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Bild 27. Modern bakugn. 

Ä1,ö1. År 1924 förekom ett prov kaiciunifosfat av amerikanskt ursprung, vilken 
produkt utbjöds av en grosshandelsfirrna såsom förbättringsmedel för mjöl. - Det är 
känt, att en del svenska kvarnar - liksom utländska - infört blekning av veternjöl 
med användning av bensoesuperoxid, nitrosylklorid m. m. Spörsmålet om en sådan blek-
ning är av vikt, och det är nödvändigt, att de svenska myndigheterna taga ställning 
till detsamma. Härvid blir naturligtvis frågan om möjligheten att vid importen kon-
trollera det utländska mjölet särskilt betydelsefull. J Frankrike ilar den högsta hygie-
niska myndigheten uttalat sig mot blekning av mjöl. 

Pressjäst.Ar 1924 undersöktes handelns pressjäst vid 9 skilda tillfällen. Bland annat 
påvisades, att halten potatismjöl i ett fabrikat växlade mellan 5.4 och 5 %, i ett annat 
mellan 6.2 och 12 %, under det två andra fabrikat voro praktiskt sett fria frön 
stärkelse. 

]fandelmnassa är tidvis en rätt stor handelsartikel i vårt land. Varan har på labora-
toriet icke undersökts sedan 1921. Då visade sig en stor del av de inköpta proven 
innehålla allt för litet mandel, ända ned till 1 del mandel på 7.5 delar socker, medan 
förhållandet 1 : 2 kan anses vara normalt. Flera prov innehöllo stärkelsesirup. Ett 
inlämnat prov var tillsatt med konstgjord bittermandelolja' (bensaldehyd). Inläninaren 
påstod, att produkten förorsakat illamående. 

Rostat /ca/Je. Från en handlande inlämnades år 1925 ett prov rostat kaffe under upp-
gift, att leverantören 'efter rostningen besprutar kaffet mccl vatten, varigenom detsmnnia 
t en 
ynges c:a 4 %'. Provet innehöll 7.6 ? vatten, vilket förhållande styrkte riktigheten av 

den lämnade uppgiften. 
Attika. Ar 1924 undersöktes ett antal prov av 'matlittika'. En del av dessa prov 

utgjordes av utspädd ättiksvra (utvunnen genom torrdestillation av trä). 1 detaljhandeln 
gjordes ingen skillnad mellan utspädd ättiksyra och utspädd ättiksprit, icke heller ifråga 
ein priset. Ett prov av spritättika innehöll svarnpbildning och vimlade av ättiklar. 
Ar 1927 undersöktes prov av 'vinättika', som visade sig vara färgade med ett konstgjort 
gult färgämne. Vidare framgick av detta fall, dels att vinättikan var färgad vid impor- 
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ten, dels att man här 'förskär' dylik vara med spritättika men likafullt kallar produk-
ten 'vinättika'. Innevarande år (1928) har förekommit 'ättiksprit', som icke alls utgjordes 
av sådan vara utan av utspädd ättiksyra med tillsatt essens. 

Vin. Detta varuslag har icke på åtskilliga år undersökts på laboratoriet. Vi böra 
i detta avseende icke vara mindre noggranna än de vinproducerande länderna. Inom 
vintillverkningen förekomma exempelvis olika kemikalietillsatser, och den som oskadlig 
ansedda halten av sådana ämnen kan överskridas. 

Konseruerinysämnen och främmande färgämnen ha utom i saft och sylt påvisats i ett 
flertal andra varuslag; sålunda har förekommit sulfit i köttfärs (8 fall 1923-24), borsyra 
och fluorvätesyra i flytande äggula (6 fall 1923-26), borsyra i importerade konserverade 
räkor (1926), bensoesyra i tyska konserverade kräftstjärtar (1927-28), salicylsyra i socker-
dricka (1925), formaldehyd i grädde (1926). Främmande färgämnen - i regel tjärfärger 
- ha påvisats exempelvis i lax och räkor (1923), saifran (1925), 'finaste kräftsmör', sniå 
skorpor (1927). 

1 detta sammanhang må uttalas önskvärdheten av att det föreskrives vilka konser-
veringsämnen, som i särskilda fall äro tillåtna, och att alla andra konserveringsämnen i 
dessa fall bleve otillåtna. Nu uppdyka i handeln nya sådana ämnen, och de använ-
das utan att myndigheterna fått tillfälle att uttala sig om deras lämplighet för avsett 
ändamål. 

Förekomsten av bensoesyra i konserverade kräftstjärtar kom (1928) till laboratoriets 
kännedom, då en affärsman i Småland, vilken för försäljning lägger in sådan vara, insände 
ett prov av den tyska produkten. För egen del hade han rättat sig efter gällande be-
stämmuelser och icke använt annat konserveringsämne än koksalt, vilket haft till följd, 
att hans vara blivit utträngd av den tyska, osaltade produkten, som vid undersökning 
befanns vara konserveraci med bensoesyra. 

Redan år 1911 framhölls på tal om flytande konserverad äggula (i Svensk Kemisk 
Tidskrift) behovet av kontrollstationer för importerade födoämnen på flera platser än 
i Stockholm. Det har senare flera gånger påvisats, att på annan ort förtullad äggula, 
innehållande förbjudna konserveringsämnen, anlänt till Stockholm. Importkontrollen be-
höver därjämte göras mera effektiv härstädes. Exempelvis må nämnas, att utländska 
grönsakskonserver med avsevärd kopparhalt men utan deklaration rätt ofta påvisats i 
handeln. - För närvarande råder ju totalförbud mot färgning av livsmedel med koppar, 
men helt nyligen undersöktes på förekommen anledning ett antal prov av importerade 
reines-claude och suckat, som visade sig vara kopparfärgade. När anmärkning gjor-
des mot varorna, väckte detta en viss undran, enär man föreställt sig, att förbudet mot 
kopparfärgning » endast gällde grönsaker». 

Kok/cäri m. ni. Kontroll med avseende på giftstadgans bestämmelser om bly i för-
tenning och liknande torde vara rätt sällsynt. Genom en tillfällighet har laboratoriet 
under okt—nov. 1928 kommit att undersöka två kokkärl av koppar. Deras förten-
ning befanns innehålla cirka 14 % bly. Professor K. Sondén har erinrat om vikten av 
att även förteniming i varmvattenberedare övervakas med hänsyn till blyhalt. Bly (i bly-
haltig förtenning), som kommer i beröring med varmvatten, går över i detta, och det 
ligger nära till hands att till matlagning använda varmvatten ur de varmvattenledningar, 
som numera äro vanliga i hyreshus. I)et må också erinras om förtenningen i läske-
drycksfahrikernas apparater. Sistnämnda industri är över huvud taget i stort behov av 
ökad tillsyn. 

Föreståndaren för hälsovårdsnämndens biologiska laboratorium d:r Harald Huss med. 
delar i sitt tjänstememorial den 22 november 1928 följande: 

1 	Betänkande med förslag till livsmedelslag m. m. », avgivet den 28 november 1921 
av den av Kungl. Maj:t den 5 maj 1916 tillsatta kommittén, har i motiven till resp. 
förslag anförts ett antal exempel på missbruk inom handeln med livsmedel, manifeste-
rande sig bland annat dels däruti, att främmande ämnen begagnas som tillsats till dessa 
varor, dels däruti, att livsmedlen berövas värdegivande beståndsdelar, dels däruti, att 
de till beredning av livsmedlen använda råvarorna icke befrias från i dessa förekom- 
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mande föroreningar, så långt teknikens hjälpmedel detta möjliggöra. Exempel på fall, 
då eftergjorda livsmedel utgivas för äkta, hava även anförts. 

Följande uppgifter rörande de resultat, vilka erhållits vid hälsovårdsnämndens biolo-
giska laboratoriums kontroll av den allmänna handelns livsmedel, framhäva ytterligare, 
att tillståndet inom denna näringsgren i här ifrågavande avseende är ungefär detsamma 
nu som vid tiden för avgivandet av ovannämnda betänkande. 

Vid nedanstående uppgifters lämnande bortses helt och hållet från 'kristidsfiire-
teelser'. 

De torkade blåbären hava vid flera tillfällen varit föremål för kontrolluimdersökningar. 
Det har härvid visat sig, att de i originalförpackningar saluhållna, svenska bären alltid 
varit utan anmärkning. De i lös vikt försålda bären hava däremot oftast varit synner-
ligen undermåliga. 1 de fall, då detta kunnat fastställas, har det befunnits, att dessa 
bär utgjorts av från utlandet importerade sådana. Ar 1913 voro 81 % av i lös vikt in-
köpta bärprov undermåliga till följd av för hög halt av sand, kvalster och andra för-
oreningar, år 1927 måste 98 % av proven förklaras otjänliga som livsmedel av samma 
orsaker. 

Korinter, vilka ävenledes höra till importvarorna, hava varit sandhaltiga, till följd 
varav med dem berett bakverk blivit odugligt till förta•r ing. Till import avsedda nypon 
visade sig också starkt förorenade av kvalster och småsten. Inom landet tillverkat s. k. 
'nyponmust' innehöll cirka 52 % smånötter och hår av nyponet, var sålunda framställt 
helt enkelt genom förmalning av nypon utan rensning. En under namn av nyponmust 
försåld vara bör dock utgöras av ett slags extrakt av de värdefulla delarna av växtdelen 
ifråga, bör in. a. o. i huvudsak bestå av nyponets fruktkötthaltiga skal. Tillsats av 
agar har påvisats uti äppelmos, vilket emellertid bör vara fritt från dylika främmande 
ämnen. L'nqonsylt har befunnits vara uppblandat med äpplen, vilken tillsats givetvis bör 
deklareras vid syltets försäljning. 

Om kaffe är icke mycket att tillägga utöver vad som anförts i livsmedelslagstiftnings-
kommitténs betänkande rörande denna vara. Sällsynt är numera, vad Stockholm angår, 
användningen av surrogattillsats till det kaffe, som serveras å kaféer och restauranger. 
Det har dock vid en under de senare åren företagen kontrollserie visat sig, att sådan upp-
blandning (med cikoria) kan förekomma. Kakaoproduktem-na äro ej sällan orena, så till 
vida som de ganska ofta äga en allt för hög halt av kakaoskal och sand. Eörsäljning 
av fint malda kakaoskal som kakao har dock, så vitt känt är, numera helt och hållet 
upphört. Tihlsats av havrernjöl till kakao har förekommit, utan att den främmande in-
grediensen deklarerats. 1 ett fall (år 1925) konstaterades, att under beteckningen 'nät-
choklad' saluhållen vara bestod av jordnötter, inlagda i choklad, som tillverkats av oskalade 
kakaobönor. Till jämförelse kan anföras, att den av tyska livsmedelsfabrikanternas för-
ening utgivna Deutsches Lehensmittelbuch såsom 'nötchoklad' icke godkänner annan 
choklad än den som innehåller valnötter eller hasselnötter. 

Av spannmål framställda livsmedel innehålla sällan sådana föroreningar, som bero på 
otillräcklig rensning av säden. Vid ett tillfälle visade sig dock ett rågmnjöl, som enligt 
uppgift förorsakat sjukdom, äga en hög halt av Melampyrum-frön. Asikterna om dessa 
fröns inverkan på människans hälsa äro visserligen delade; förefintligheten av en sådan 
förorening i en dylik mängd angiver dock, att säden före förmalningen icke befriats från 
föroreningar så långt detta är möjligt. 

En detalj i brödtillverkningen, som icke alltid varit och fortfarande icke är som den 
bör vara, är det för undvikande av degens fastnande vid underlaget använda doft- eller 
strömjölets beskaffenhet. Som sådant bör endast spannmålsrnjöl begagnas. Det har 
emellertid använts och användes fortfarande på sina ställen pulver av värdelösa ämnen 
och särskilt av trä (s. k. trämjöl), vanligen av harrträ. Användning av dylika ingredi-
enser i bröd bör vara förbjuden. 

Pressjäst, avsedd att användas vid brödbakning, har ofta varit uppbiandacI med stär-
kelse, en ingrediens som är förbjuden såsom tillsats i flera länder. Från beredningen 
(när spannmål användes såsom råmaterial) härrörande stärkelse bör givetvis kunna få 
finnas i varan i ringa mängd utan anmärkningar. 

1)en allmänna handelns qula och gröna ärter motsvara mera sällan till fullo (le ford-
ringar, vilka dessa livsmedel böra uppfylla. Ju högre halt av föroreningar i form av 



insektätna eller på annat sätt fördärvade ärter dessa varor hava, desto större besvär 
förorsakar deras tillredning i köket, desto mindre valuta erhåller konsumenten vid inköpen. 
1 livsmedelslagstiftningskomrnitténs förslag till förordning rörande ärter stadgas, att halten 
av 'maskätna' ärter och andra vegetabiliska föroreningar icke får överstiga 3 %. 1 
Osterrike är maximihalten satt vid 2 %. Ar 1920 var halten av föroreningar i analy-
serade prov lägst 38 %, högst 26.8 %. Ar 1922 låg minimum vid 1.7 %, maximum vid 
19 % blott 18 % av inköpta prov utgjordes av fullgoda ärter. Är 1924 visade sig halten 
av föroreningar vara lägst 3.1 % och högst 17.2 %, är 1928 lägst 3.8 och högst 34.4 %. 
Av år 1928 inköpta prov måste dock 71 % underkännas. Trots de upprepade påpe-
kanden, som gjorts på grundval av verkställda kontrollserier, har sålunda icke någon 
större förbättring inträtt. Orsaken till att så stor procentsats av detaljhandlarna föra 
underhaltiga ärter torde nog huvudsakligen vara att söka i det förhÅllandet, att varan 
ofta inköpes orensad direkt från odlarna. 

De importerade bruna bönorna giva mycket sällan anledning till anmärkningar. Im-
porterade linser innehöllo vid ett tillfälle 0.3 % av åkerklättens giftiga frön. Livsmedels-
lagstiftningskommittén har i sitt förslag till förorcining rörande av spannmål framställda 
livsmedel stipulerat 0.2 % giftiga frön såsom maximum. 

Ett av de sorgligaste kapitlen på detta område berör de kryddor, vilka importeras till 
landet. 

Den förr ej ovanliga kalkningen av vitpeppar synes hava upphört. Malen vitpeppar 
har varit föremål för förfalskning genom tillsats av rågmjöl. Dcii såsom distributör an- 
givna grosshandlaren åtalades vid rådhusrätten i Stockholm men frikändes av brist på 
bevis. 'Ren vitpeppar', avsedd att importeras i och för framställning av 'malen vit-
peppar' innehöll stora mängder svartpepparskal (avfall från vitpepparberedningen). Annu 
år 1927 visade sig 49 % av i handeln inköpt k-ryddpeppar vara helt eller delvis artificiellt 
färgad och detta trots upprepade påminnelser om det oriktiga i förfarandet. 

Handelns anis var förr och är fortfarande ofta föremål för förfalskning genom extrak-
tion. Ar 1920 innehöllo 30 % av inköpta prov extraherad krydda (max. 19.2 %), år 
1924 visade sig 40 % av proven vara hemängda med extraherad anis (max. 39 % !). 
1 ett fall (år 1924) innehöll anis, som inköpts i och för kontroll, 65.5 % värdelösa in-
blandningar. 

Om fänkhl kan i stort sett sägas detsamma som om anis. Av år 1920 inköpta prov 
voro 20 % underhaltiga. Ett prov innehöll 33.4 % sand och vegetabiliska föroreningar! 
1 ett av de prov, som inköptes år 1924, uppgick halten av värdelösa inblandningar till 
59.5 %! 

En vara, som försäljes under beteckningen 'inalen senap', 'torr senap, bör bestå av 
malda senapskorn. Mcket ofta är kryddan dock upphlandad med vetemöl, gurkineja 
och kajennpeppar. 

Ko de nnnna försäljes understundom skalad. 1 denna form har varan emellanåt be-
funnits uppblandad med främmande frön (t. ex. de kamfersmakande fröna av Amomum 
CarcIamonium). Malen kardemumrna har sålts förfalskad medelst vetemjöl och socker. 
Kryddan har ej heller alltid skalats före förmalningen, vilket givetvis bör ske, då skaleii 
äro värdelösa såsom kryddämne. 

Den malda kanelen är ej sällan oren, innehåller för stora mängder sand och 'chips' 
(avfall vid kanelharkens insamling). Det har även inträffat, att barkar frÅn helt andra 
träci än kanelträdet utbjudits under beteckningen kand. 

Vaniljsocker bör vara en blandning av vanilj och socker, men består ofta av konst-
gjort vanillin och socker, vilken blandning icke äger samma arom och samma fullödiga 
smak som vanilj socker. 

Handelns saffran (saffransblommans röda märken) har under de senare Åren förbätt-
rats till kvaliteten. Ar 1913 voro 94 %, år 1920 80 %, år 1925 40 % av inköpta prov 
underhaltiga, huvud sakligen på grit ud av inblandning av andra delar av moderväten 
än blommans märken, vidare av borater, nitrater och socker. En stor del av l)0Vdfl  har 
visat sig vara extraherad och därefter eventuellt färgad med konstgjort färgämne. Ett 
av de under år 1925 inköpta proven var sit starkt extraherat, att dess färgvärdn ej var 
mer än 1 2 av det som plilgar utmärka normal saifran. Med ledning av det analyserade 
provets vikt och pris beräknades, att köparen av denna saffran fick betala 34 kr. och 
50 öre för samma färgmängd (och därmed även kryddmängd) som samtidigt köptes i 
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handelit i form av ren oförfalskad saifran 
för 48 öre. Onekligen har som sagt den 
allmänna handelns saffran förbättrats med 
åren, detta givetvis på grund av de aninörk 
ningar mot varan, som tid efter annan fram-
ställts från biologiska lahoratoriets si da, 
nien så läiige blott 60 % av cii kontroll-
serie prov håller måttet, måste tillståndet 
på denna del av krvddgebitet betecknas 

sOfl1 högst ntillfrldsstiillalicle. 

i\1j ölkkontrollc i, 

På 	1 85O-talet erhöll 	man 	i limudstad, it - 
sin mjölk huvudsakligen genom de s. k. 	1. - 
gubbarna 	och 	mjölksurrorna 	De 	fLc J 

nämnda, som vanligen bodde på Ladugtii - 	 - 	- 
landet, 	vilken 	stadsdel 	tydligen icke bar 	iit 1 	 - 
namn 	förgäves, 	arrenderade 	beten 	för 	sitta - 
kor 	i 	stadens 	omedelbara 	närhet. 	Enligt 1 	-: 
samtida iakttagare torde det sålunda på den - 	- 	 - 
tiden 	ha 	varit 	en 	helt vanlig företeelse, att 
sommartiden 	hundratals 	kor på Ladngårds- 
giirdet 	sökte 	sin 	sparsamma 	näring 	av det Bild 28 .li-e tiders gatuhandel med mjölk. 
magra och av trupperna nedtrampade gräset. 
Samlingsplatsen för mjölkningen var det s. k. »komnötet 	eller slätten öster om den nu- 
varande 	artillerikaserneii. 	Största 	delen 	av mjölken 	hitfördes 	emellertid 	från 	landet 
och 	saluhölls 	på 	stadens torg. 	1 alla väder, 	såväl torrt och 	blåsigt, då dammet yrde 
ned i kiirlen, som 	i regn och snöslask, utminuterades därstädes (len ofta sura och illa- 
smakande mjölken. 	Här och 	var i 	staden funnos ju 	även mjölkmagasin, vilka dock 
ur reuhighetssynpunkt lämnade mycket övrigt att önska, något som framgår av här nedan 

gjorda 	utdrag 	ur 	sundhetsin- - 
Ir - spektöi'ens 	årsberättelse 	för 

- 	 -: 	- - 	 Ivs - 	1879 års verksamhet: 

»Mjölkproveu hava preli-
minärt undersökts med Que-
venne's mjölkprovare samt 
stundom med Fesers lakto-
skop. 

Av 633 mjölkmagasin var 
i 13 fall själva magasinsloka-
len även bostad, och i 543 fall 
sammanhängde handeisloka-
len med bostaden, ofta så, att 
de tu de facto blevo ett; en-
(last i 77 fall vore handels-
lokalen och bostaden helt och 
hållet skilda. 1 icke mindre 
än 284 fall omfattade handeln 
icke blott mjölk, ägg, bröd 
o. d., utan även hökerivaror, 
sill, salt, ost, strömming in. m. » lild 	\I,jtlkliiulel å (ismiiiialiii.toi'g. 
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1 ett biliarig om mjölkkontroll till huilsovårdsnämnclens årsberättelse för 1883 säger 
dåvarande sundhetsinspektöien, sedermera medicmalrådet d:r II. S. Wawrinsky bland annat: 

»Frånsett den på mjölkförsäljningsställena så ytterst vanliga skumniiigen av mjölken, 
synes huvudsakligen de förändringar, varorna här undergå, bestå däri, att sämre vara 
blandas samman med en bättre, oförfalskad. Så utspädes oskummad mjölk med delvis 
eller helt och hållet skummad och säljes sedan såsom oskummad, och den skummade 
mjölken själv utgöres oftast, då den verkligen utgives såsom sådan, av blandningar i 
alla möjliga proportioner av olika slags mjölk av skiljaktig ålder och tvivelaktig kvalitet. 
En för övrigt oklanderlig skummjölk koimner på detta sätt att före utniinuteringen upp-
blandas med sämre sådan eller i andra fall med mjölk från gårdagen, som redan hunnit 
bliva illa smakaiide och därför ej med fördel kan säljas ensam för sig. Sådan skummad 
mjölk blir beklagligt nog i allt för många fall de späda barnens enda eller åtminstone 
huvudsakliga föda, då på mer än hälften av de s. k. mjölkmagasinen i Stockholm ej för-
säljes annan mjölk än skam mad och detta företrädesvis i de fattigaste kvarteren av staden, 
där barnen oftast uppfödas artificiellt, och där fosterbarnsindustrien livligast florerar. - 
Emellertid äro de ovan påpekade förfalskningar, som mjölken underkastas på försälj. 
ningsställena, ej de enda, om de ock äro de vanligaste. Under gången av de utförda 
mjölkundersökningarna på prov, tagna i rnjölkmagasinen, har ej sällan visat sig, att en 
direkt tillsats av vatten måste hava försiggått, ofta nog föregången av en mer eller 
mindre grundlig skumning av mjölken. Annu vanligare har det varit - dock mera 
förr än på de sista åren - att grädden, som i allmänhet utlämnas allt för tunn och 
utblandad, varit försatt med helt och hållet främmande beståndsdelar, ämnade att öka 
dess konsistens, såsom t. ex. stärkelse, mjöl ni. m. dylikt.» 

1 samma berättelse påvisar ock d:r Wawrinsky, huru dålig mjölk i högst betydande 
mån bidrog till talrika sjukdoms- och dödsfall i digestionslidanden bland barnen under 
första levnadsåret, och uttalar han den bestämda uppfattningen, att av alla sjukdomar, 
som bortryckte de späda barnen, fanns ingen av sådan betydelse i kvantitativt hänseende 
som just dessa sjukdomar i digestionsorganen. Vid beräkning av spädbarnsdödligheten 
hade det visat sig, att på 1,000 levande födda år 1882 avledo i första levnadsåret ej 
mindre än 91 på grund av digestionslidanden, således en förfärande dödlighet, mot 1.4 
år 1928. 

Scharlakansfeber, difteri, tyfus fingo på den tiden ofta större utbredning än nu. 
Att mjölken och de då för tiden rådande mycket ohygieniska distributionsförhållandena 
därvid spelat en stor roll är otvivelaktigt. Många exempel tala härför. Så utbröt vid 
ett tillfälle en våldsam scharlakansfeberepidemi på Östermalm. Till de familjer, som hem-
sökts av epidemien, hade mjölk levererats av en och samma mjölkmånglare, som till sitt 
mjölkupplag hopsamlade mjölk från en hel del ladugårdar i landsorten. Vid en av dessa 
ladugårdar hade scharlakansfeber uppträtt, och kort därefter inträffade sjukdomsfall även 
i mjölkrnånglarens familj. Mjölkupplaget ifråga saknade alla anordningar för mjölkkärlens 
diskning, vilken verkställdes i mjölkhandlarens bostadskök, och på grund härav fick sjuk-
domen en hastig spridning till familjer, som från detta mjölkupplag erhöllo sin mjölk. 

Mjölkkontrohlen i Stockholm var till en början enbart en kemisk sådan å konsumn-
tiomisorten och gick i första hand ut på att upptäcka och beivra förfalskningar. De hy-
gieniska missförhållandena fingo, då närmare lagbestämmelser i berörda hänseende sak-
nades, komma i andra rummet. Det första förslaget till mjölkhaiidelus ordnande utkom 
emellertid år 1 884 och var utarbetat av d:r Wawrinsky. 

1 detta förslag till föreskrifter för handeln med mjölk och grädde, som man återfinner 
i ovannämnda bihang till hälsovårdsnämndens årsberättelse för år 1883, har synbarligen 
den största vikten lagts på hygienens krav, och man torde kunna säga, att stommen i 
detta förslag utgör den grund, på vilken nijölkkontrollen i huvudstaden ännu i dag 
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vilar. 1 )et torde vara av intresse att närmare taga del av de huvudvillkor för handeln 
med mjölk och grädde, som ifrågavarande förslagsställare då ansåg oeftergivliga. Han 
uppställde sålunda krav på, att försäljningslokalerna skulle vara ljusa, snygga, fuktfria 
och luftiga samt försedda med särskilda förvaringsruiii för mjölken; dessa lokaler finge 
ej användas som bostad eller serveringslokal. Mjölkkärlen skulle vara väl rengjorda och 
av lämpligt material; de olika kärleus innehåll skulle vara tydligt angivet (oskummad 
eller skummad mjölk, tjock eller tunn grädde etc.). Han hade även blicken öppen för 
förhållandena på prodiiktionsorten samt förbjöd leverans till Stockholm av mjölk från 
djur, som voro sjuka eller behandlade med läkemedel, som kunde menligt inverka på 
mjölken. Han påpekade likaledes vikten av att uppmärksamma reiiligheteii inom ladu-
gårdarna och kreaturens ans och utfodring. Dessutom fordrade han anmälningsplikt 
beträffande fall av smittsam sjukdom bland de personer, som på något sätt sysslade 
mccl mjölken eller grädden. D:r Wawriiisky poängterade till sist önskvärdheten av, att 
inga andra varor än mejeriprodukter finge förvaras eller saluföias i mjölkförsäljnings-
lokalerna, såvida ej betryggande åtgärder voro vidtagna för att förhinc1ra att mjölken 
eller grädden på något sätt toge skada. 

Ned stöd av nämnda riktlinjer utarbetade också hälsovårdsnämnden ett förslag till 
föreskrifter i berörda hänseenden, vilket förslag nämnden vid sitt sammanträde den 8 
maj 1 5 beslöt tillställa stadsfullmäktige för godkännande. Nämndens med förslaget 
avlåtun 	:rivlse hade följande lydelse: 

»Till Stockholms herrar stadsfullmäktige! 
n kontroll, som det åligger hälsovårdsnämnden att utöva över här till salu 

hållna fdoämnen, har ingen vara vållat större svårigheter än mjölken. Viktigast av 
alla niringsmedel, särskilt med hänsyn till uppfödandet av små barn, för vilkas hälsa 
och liv näringens beskaffenhet är utav avgörande betydelse, är mjölken tillika ömtåligare 
gentemot yttre inflytelser och lättare att förfalska än de flesta andra födoämnen. Det 
oaktat lämnar gällande lagbestämmelser den kontrollerande myndigheten just i avseende 
på mjölkhandeln så gott som alldeles utan makt. Trots oavlåtligt bemödande att mot-
arbeta de brister, vilka av gammalt råda i avseende på handelsmjölken och mjölkhandelns 
beskaffenhet i Stockholm, har nämnden hittills kunnat uträtta mycket ringa. 

Då en genom vattentillsats eller medelst skumning förfalskad mjölk icke över huvud 
taget kan sägas vara för hälsan skadlig, kan ej hälsovårdsstadgans 15 § tillämpas på 
ifrågavarande födoänines förfalskning, utan den kontrollerande är hänvisad till det stöd, 
som kan hämtas från allmänna strafflagens bestämmelser om ansvar för försäljning av 
'ont för gott, mängt för omängt eller det, varuti man vet fel vara, utan att sådant uppen-
bara'. Härvid möter dock den svårigheten, att endast målsägaren får väcka åtal, samt 
att det nästan alltid är omöjligt styrka, att säljaren av förfalskad mjölk också haft 
kännedom om varans felaktiga beskaffenhet. Av hälsopoliskommissarien åtalade personer 
hava sålunda i alla instanserna blivit frikända från allt ansvar, oaktat det letts i bevis, 
att de sålt i hög grad med vatten utspädd mjölk, om vars underhaltighet de såsom 
mjölkhandlande icke bort vara okunniga, även om de icke med egen hand utfört för-
falskningen. 

Särskilda bestämmelser, som ordna mj ölkhandeln, och föreskrifter angående handels-
mjölkens beskaffenhet, synas därför nämnden vara välbehövliga. 

På mjölkens beskaffenhet utövar mjölkmagasins och ladugårdars inrättning och skötsel 
ett så väsentligt inflytande, att reglenientariska bestämmelser även angående dem synas 
nämnden nödvändiga. Såsom i Stockholm så allmänt sker, försäljes mjölk i s. k. maga-
sin, som på samma gång tjäna till sovrum, kök eller serveringslokal, eller som samtidigt 
användas till handelsbod för lysoljor, hökerivaror m. m., ja, till och med för lump, något 
som synes icke längre böra tolereras. 

Stora vådor för spridning av sniittsamma sjukdomar, framför allt scharlakansfeber 
och difteri, härflyta från sjukas vårdande uti nijölkniagasin eller uti därmed samman- 
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hängande honingsrum 	Även från ladugårdar har man sett smittsamnia sjukdomar 
sprida sig med mjölkeii. Mot så allvarsamma faror hehöves enligt nämndens mening 
skydd i form av straffbestiiinmelser för den, som lättsinnigt utsätter allmänheten för 
smitta. l)eii (lagliga erfarenheten visar nämligen, att rättskänslan, då den kommer i 
strid med det egna intresset, icke är en nog verksam drivkraft att förekomma här åsyftade 
förseelser. 

Efter honom lämnat uppdrag har sundhetsinspektören, d:r R. Wawrinsky, utarbetat 
och utförligt motiverat ett förslag angående mjölkhandeln i Stockholm, vilket befordrats 
till trycket och till herrar stadsfullmäktige utdelats såsom bihang till nämndens års-
berättelse för 1883. På grundvalen av sagda förslag och med hänvisning till den däri 
framlagda motiveringen har hälsovårdsnämnden utarbetat här bilagda förslag till före-
skrifter angående mjölkhandeln i Stockholm, vilket nänrnden anhåller, att stadsfullmäktige 
ville godkänna och i den ordning 24 § 1 inom, av hälsovårdsstadgan för riket av den 
25 september 1874 bestämmer befordra till slutlig handläggning. 

Stockholm den 8 maj 1883. 
På nämndens vägnar 

F. W—n.» 

Nämndens förslag till föreskrifter blev ock med vissa modifikationer antaget och 
konstaterades ganska snart, att förordiiingen medfört en väsentlig förbättring i vad den-
samma avsåg mjölkförsäljningslokalernas beskaffenhet och inredning. Sålunda omnämnes 
i årsberättelsen för 1887 att, »under det att före förordningens utfiirdande mjölkmagasinen 
i en mängd fall användes för helt andra ändamål äii som egentligen avsågs, såsom 
till kök, bostad, serveringsrum m. in., så har detta missförhållande alldeles upphört». 
Vidare omtalar sagda berättelse, att ;1ump, lysoljor och dylikt hava nu alldeles försvunnit 
från mjölkförsäljningsställena. Även med avseende på lokalernas snygghet och renlighet 
förefinnes nu en betydhig skillnad mot förr;. Att i föreskrifterna även medtagits be-
stämmelser om en viss tillsyn över ladugårdarne torde ha varit synnerligen lyckligt, då 
kontrollen på konsumtionsorten oavvisligen bör vara förbunden med kontroll på produk-
tionsorten, såframt mjölkkontrollen skall bliva tillfredsställande. 

Trots att skärpta bestämmelser införts i huvudstaden, växte mjölkbutikernas antal 
ganska snabbt. Ar 1879 funnos i Stockholm 633 mjölkbutiker, och tio år senare, eller 
1889, funnos icke mindre iiii 1,082. Med anledning av detta stora antal yttrar sund-
hetsinspektören i sin årsberättelse för sistnämnda år följande: 

»Ehuru det ej kan förnekas, att det för allmänheten måste vara synnerligen bekvämt, 
om mjölkbutikerna äro närbelägna hemmen, och att det följaktligen ur denna synpunkt 
borde vara fördelaktigt, att rnjölkmagasinen äro till antalet många, så synes det mig å 
andra sidan sett, som om en större koncentrering av mjölkhandeln i ett färre antal 
butiker helt visst skulle bidraga till höjande av mjölkvarornas godhet. Såsom förhållan-
det nu är, bedrives mjölkhandeln i regel endast såsom biaffär bredvid den egentliga 
handeln med diverse andra varor. Intresset för mjölkhandeln är naturligtvis i följd 
därav mycket ringa, då förtjänsten är synnerligen obetydlig. Vore däremot omsättningen 
och i följd därav även förtjänsten större, skulle mjölkhandlarna säkerligen lägga sig mera 
vinn om sin handel och själva eftersträva att endast erhålla fullgod vara. För när-
varande synes det dock icke vara möjligt att åstadkomma någon inskränkning i mjölk-
magasinens antal, då mjölkhandlarna hellre underkasta sig rätt betydliga uppoffringar i 
andra liliriseenden än upphöra med den lilla mjölkaffiir, som de påbörjat, emedan 
allmänheten blivit van att erhålla sitt behov av mjölk och grädde på samma ställe som 
en mängd andra förnödenheter. 

Är 1 895 l)oslöt 1iä1.sovmrdsnämimden att för mjölkhaudel icke vidare godkinna butiker, 
som stodo i direkt förbindelse med s. k. hökeributik. 1 strid mot ovannämnda beslut 
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företog sig emellertid :tret efter 
en butiksägare att upptaga en 
dorr mellan sina fran vaiaiidra 
förut fullt skilda butiker, av  
via den ena var aiiordiiadsoni 
mjolkforsaljningslokal. Namn 	 - 

hgheten att iihuadtlo  

icke inom viss tid dcii upp- 
komna förbindelsen mellan de  
båda butikerna igensattes. Over 	 - 	 --- 	- 	 t 
detta beslut ttnfördes besvär - - 
såväl hos överståthållarämbetet 
som hos Kungl. maj:t. 1 båda 	 5 
instanserna fastställdes dock 
hälsovårdsnämndens beslut. 

IIN[ 20. ]IjIkuwl t a g-i ii ii gsplats tör 20 år sedaii. 
Kemiska undersokningarna 

av mjölkprov, som utfördes av ingenjör K. Sondön, toge under årens 1opp allt större 
omfattning. Redan 1887 gjordes av ingenjör Sondén framstiillning om inköpaudet av 
en s. k, laktokrit, enär mjölkundersökuingarna ökats avsevärt. 195 hade arbetet ytter-
ligare ökats, varför ett biträcle anställdes för utförandet av injölkprovningar. 

Så småningom började även mjölkens renhet att närmare prövas. På den tiden 
kommo, som många ännu torde minnas, mjölkskjutsariia tidigt på morgonen in till 
staden för att på torg, gator och gränder utmiuntera sin mjölk, vilket oftast skedde 
medelst ett mått, som under transporten förvarats å åkdonet, ofta utan nagot som 
helst skydd, och vanligt var, att körsvennen vid uppliämtandet av mjölken ur transport-
kärlet stack sin ]ångt ifrån rena rockärni ned i detsamma. Att mjölkförfalskniugar då 
för tiden voro mycket vanligare än nu framgår av de då ofta fo..ekommande ral)pOrterna 
och åtalen. En liälsosani varning för dylika manipulationer var emellertid det utslag, 

som avkunnades av Stockholms 
radliusrätt på hösten 1904,   
enligt vilket en mjölkarreiidator, 
vilken såsom oskummad mjölk 
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Följande utdrag ur en från 
en av tillsyningsniännen till 
hälsovårdsnämnden 	avgiveii 
rapport förtjäiiar att här åter-
givas: 

9 



»Mjölkarrendatorn Carl Gustaf Karlsson från S. i Ö—e socken har under såväl 1903 
som detta är (1904) till återförsäljare här i staden levererat oskummad mjölk, som inne-
hållit ytterst ringa fetthalt. 

På grund härav har undertecknad meddelat sig med gdrdens arrendator, patron W. 
J—d, som meddelade, att mjölken från varje ko provas på fetthalt var 21:a dag, och att 
medelfetthalten under förra året var 3.3 %. På begäran om staliprov från ladugärden 
togos sådana den 25 dennes av kontrollassistenten saint hitsändes, och blev resultatet: 
morgonmjölk 3 procent, iniddagsmjölk 3.7 procent och aftonmjölk 36 procent. 

Mjölktransporterna till staden verkställas av mjölkarrendatorn själv, och har jag flera 
gånger för honom påvisat mjölkens dåliga beskaffenhet utan att han därvid fäst något 
avseende. Den 24 mars anhöll jag att få taga prov av den mjölk han hade på åkdonet, 
men förnekade han då, att han hade någon oskummad mjölk kvar, utan uppgav allt-
sammans för skummjölk. Vid provning visade ett prov 0.7 %, ett annat 2.3 %, och 
båda sorterna kostade 6 öre litern. Då jag en stund därefter tog prov av dcii oskuni-
made mjölk, som han inlämnat till försäljning å mjölkmagasinet - —gatan nr 97, be-
fanns den innehålla 2.2 % fett samt kostade då 14 öre litern. 

Från gården erhållas 600-700 liter dagligen. Det är tydligt, att mjölken till en del 
skummas innan den föres in till staden. 

Medelfetthalten av den från S. gård inköpta mjölken har sålunda blivit endast 2.4 %.» 

Den viktigaste epoken ej endast i mjölkhandelns utan även i hela den övriga matvaru-
handelns historia är överståtliållarämbetets kungörelse den 11 april 1905 om sär-
skilda hälsovårdsföreskrifter för Stockholm ang. dels slakterier, dels handel med vissa 
livsförnödenheter, deras förarbetande. förvaring m. m. den s. k. inatcatad,qan. Om 
man helt objektivt överskådar förhållandena inom mjölkhandeln och den övriga mat-
varuhandeln före och efter denna stadgas tillkomst, måste man konstatera en fullständig 
omvälvning från det sämre till det bättre. Stockholms matvarustadga fick även betydelse 
för hela landet, enär den merendels togs till mönster för liknande stadganden på andra 
orter. 

1 och med matvarustadgans tillkomst kunde effektivare kontroll utövas beträffande 
handelii med mjölk, då ansvarsbestämmelserna i dessa föreskrifter gjorde det möjligt att 
vid sidan av tillsägelser och föreställningar även tillgripa åtal. 

Det är helt naturligt, att under en så lång period som de nu gångna femtio åren viktiga 
förbättringar åstadkommits på mjölkhandelns område. Att emellertid här ingå på en 
utförligare skildring av hälsopolisens arbete för dessa reformers genomförande steg för 
steg skulle tvdligtvis taga allt för stort utrymme i anspråk. Följande detaljer må dock 
i korthet omnämnas. 

Transport av mjölk med järnväg hade ofta givit anledning till anmärkningar med 
avsende på snygghet. Sedan rådande rnissförliållanden påpekats för vederbörande järn-
vägsbefäl, anordnades efter hand särskilt inredda vagnar för mjölktransport. 

Under seglationstiden inkom och inkommer alltjämt sjöledes mycket mjölk, särskilt 
med Mälarbåtarna, och har en del missförhållanden i samband därmed måst beivras. 
Potatissäckar o. d. brukade ofta läggas direkt på kärlen. Dessutom inträffade ej så sällan, 
att mjölkkärlen vid samtidig transport av levande djur (slakt- eller livdjur) nedsmutsades 
av kreatursspillning. Numera finnas detaljerade föreskrifter om huru mjölkkärlen skola 
lastas i förhållanden till aiidra varuslag. 

En alldeles särskild omsorg har ägnats de uppsamliugsmejerier, varifrån mjölk in- 
sändes till Stockholm. Av årsberättelserna framgår att förhållandena vid en del sådana 
mejerier varit oerhört bristfälliga. 

Aven vid större delen av de ladugårdar, som levererade sin mjölk till huvudstaden, 
voro i gamla tider hygien och ordning fullständigt okända begrepp. Vid besök i en av 



dessa voro förhållandena sådana, att mjölkhaiidlaren, som i staden mottog mjölken där-
ifrån, måste uppmaiias att icke vidare försälja densamma, förrän de svåraste missförhållan-
dena blivit avhjälpta. i eli annan ladugård hade man, för att brunnsvattnet ej skulle 
frysa, täckt brunnen med ett tjockt lager av gödsel. Trots tillsägelse att borttaga gödseln 
och rengöra brunnen, låg gödseln vid förnyad itispektion fortfarande kvar. Vattnet var 
brunt och illaluktande. Grundlig rengöring av brunnen föranstaltades omedelbart. Man 
förstår väl, vad smak den mjölk skulle få, som förvarats i nijölkkärl diskade med detta 
vatten. 

Den nuvarande mjölkkontrollen inom Stockholm är i huvudsak baserad på trenne 
stadganden, nämligen dels 1905 års matvarustadga med vissa förändringar den 1 oktober 

Bild 32. Å ljölkens eIJ11iet och provning i ett nutida III,eri. 

1908 och 27 december 1910, dels den för hela landet gällande hälsovårdsstadgan av 
den 19 juni 1919,   dels Kungl. kungörelsen aug. åtgärder mot tuberkulos i juvret hos 
nötkreatur av den 1 maj 1903. 1 anslutning till dessa författningar har Stockholms 
stads liälsovårdsnämnd låtit utarbeta vissa råd och anvisningar för dem, som önska driva 
handel med mjölk och grädde inom Stockholms område. Då ovannämnda författningar 
dels täcka, dels komplettera varandra, torde det vara tillfyllest att i ett sammanhang 
lämna en kort redogörelse för de i desamma upptagna bestämmelserna för handeln med 
mjölk och grädde. 

En var, som vill i Stockholm idka försäljning av mjölk eller grädde, är skyldig att 
därom göra anmälan till hälsovårdsniiniiiden och får ej börja rörelsen, med mindre 
nämnden godkänt såväl de för rörelsen avsedda lokalerna som anordningarna för mjölkens 
resp. griddens förvaring och behainlliiig. Mjölkförsäljare är tillika skyldig att, när hälso- 



Bild 33. Mejerilaboratoritim. 

vårcisnämnden så påfordrar, länma uppgift om vilken eller vilka soni till honom leverera 
den saluforda mjölken. 

Lokal, som här avses, skall vara tillräckligt rymlig, hava god dagertillförsel och till-
fredsstiillande ventilation samt väggar, golv och tak så anordnade, att de ständigt kunna 
hållas i rent och snyggt skick. Sådan lokal får icke användas för annat ändamål och 
får ej hava direkt förbindelse med bostad. Käri, från vilket mjölk eller grädde utminu-
teras, skall vara försett med lätt synligt märke, angivande innehållet såsom oskummad 
eller skummad mjölk, tjock eller tunn grädde etc. Oskummaci mjölk skall hålla minst 
3 % fett, tjock griidde minst 20 % och tunn grädde minst 10 % fett. Under beriäm-
ningen » oskummad » mjölk får säljas endast sådan mjölk, som ej blivit berövad något 
av sina naturliga beståndsdelar. 

Utan halsuvår(lsnamndens tillstånd får mjölk icke säljas under benämning barnmjölk» 
kontrollnijölk » eller annan beteckning, som angiver antingen en särskilt sund beskaffenhet 

hos mjölken, eller ock att den varit föremål för särskild kontroll. För erhållande av 
dylikt tillstånd fordras, att läkare och veterinär, som av hälsovårdsnämnden förordnats 
för utövande av tillsyn över produktionen av här nämnd mjölk, efter verkstiilld inspek-
tion intygat, att de sanitiira och hygieniska förhållandena å de gårdar, som vilja leverera 
sådan mjölk, såväl beträffande djuren och ladugården med cliirtill hörande inrättningar 
soni den med dureiis skötsel och vård sysselsatta personalen och (ieSS bostäder äro fullt 
tillfredsställande enligt av hälsovårdsnämnden särskilt utfärdade bestämmelser, bland ajidra, 
att de barnmjölklevererande kreatursbesättniiigarna skola vara fria från påvishar tuberkulos. 
Har tillstånd, som ovan namnts, blivit me(ldelat, skall ladugården stå under ständig 
tillsyn av omförmälda läkare och veterinär. Vidare skola anordningar, som av hälsovårds- 
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nitiniideii kunna godkännas, vara vidtagna för mjölkens behandling inom Stockholm. De 
kär], vari mjölken försändes såväl från ladugården till Stockholm som vid distributionen 
inom staden, skola vara kontrollslutiia eller ploinberade. 

Det är förbjudet att avyttra mjölk eller grädde, 
som härrör från djur, vilket är behiiftat med sinittsam eller annan sjukdom, som kan 

menligt inverka på mjölkens beskaffenhet, eller vilket blivit in- eller utvärtes behandlat 
med läkemedel, som genom att övergå i mjölken eller på annat sätt kan menligt in-
verka på densamma, 

som är utspädd med vatten eller bemängd med friiminande ämne; 
som till utseende, lukt eller smak avviker från det för mjölk- eller griiddsorten 

normala; eller 
som innehåller orenlighet i sådan grad, att en liter av varan, förvarad under en 

timme i käri med genomskinlig botten, avsätter synlig botteiisats. 
Yppar sig inom eller i grannskapet av egendom, som levererar mjölk till Stockholm, 

sådan smittsam sjukdom, som kan utbredas medelst mjölken, äger hälsovårdsnämnden 
rätt förbjuda försäljning inom Stockholm av mjölk eller grädde från sådan egendom. 

1 lägenhet i vilken mjölk eller grädde försäljes eller förvaras, få ej försiiljas eller 
förvaras andra varor än vissa sådana, som ej kunna menligt inverka på mjölken eller 
grädden. och skola dessa varor hållas väl avskilda från mjölk- och gräddkärlen. IJtminu-
tering av mjölk eller grädde å gata, gård eller allmän plats är förbjuden. 

liii 34. Mjölken 1ångtidspaauriseras. 
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Befiuines djur lida av juvertuberkulos, skall detsamma nedslaktas enligt härför gäl 
lande författningsbestänimelser. 

Den på här nämnda föreskrifter grundade kontrollen omhänderhaves av hälsovårds-
nämndens mjölkhygieniska laboratorium. Som föreståndare härför är anställd en veterinär. 
Dessutom tjänstgöra vid laboratoriet en biträdande veterinär, en förste hälsovårdstill-
syningsinan och fyra hälsovårdstillsyningsmän, erforderligt antal mikroskopister samt 
kontorsbiträden och vaktmästare. För sina undersökningar äger laboratoriet dessutom 
att i nödig utsträckning anlita hälsovårdsnämndens fysikaliskt-kemiska laboratorium. 

Den kontroll, som för närvarande utövas från mjölkhygieniska laboratoriet, kan sägas 
bestå av tvenne grenar, nämligen kontrollen å konsumtionsorten samt kontrollen å pro-
duktionsorten. 

Kontrollen å konsumtionsorten, d. v. s. inom Stockholms område, omfattar kontroll 
av mejerier, mjölkupplag, mjölkförsäljningslokaler samt järnvägars, ångbåtars och mjölk-
fordons ankomststationer och avser dels de allmänt hygieniska förhållandena, dels rnjölkens 
och gräddens, rnjölkredskapens och mj ölkkärlens beskaffenhet och behandling. Samtidigt 
med de från laboratoriet utgående inspektionsbesöken sker genom tillsyningsmännen 
inhämtandet av prov från mjölk, grädde och smör för vidare undersökning å labo-
ratoriet. 

Alla prov prövas å renhet, utseende, Jakt och smak. A de inhämtade smörproven 
utföras dessutom vattenhaltsbestämningar, då det saluhjudna smöret ej får hålla mera 
än 16 % vatten. A de från mjölkförsäljningslokalerna inkomna mjölkproven bestämmas 
fetthalt, surhetsgrad och spec. vikt samt, då så befinnes nödvändigt, refraktometertal, torr-
substans, klorhalt, fryspunktnedsättning och elektriska ledningsförmkgan samt göres under- 

___ 	 w. 

ii r 1 	 _ 

1 - 

Bild 35. Nutida dikning av glasl!ikr för in.jdk. 
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BHd 36. Modern diskning av mjfflkflaskor (hetluft). 

sökning å eventuell pasteurisering. Gräddproven undersökas endast å fetthalt och sur-
hetsgrad. 1 vanliga fall sker fetthaltsbestämningen i mjölk enligt Lindströms butyro-
metermetod, varför erfordras särskilt konstruerade centrifuger. Gäller det gränsfall eller 
fall, som kunna medföra åtal eller varning för fetthalt, understigande den föreskrivna, 
sker bestämningen enligt viktsanalytiska metoder, och översäncias prov till liälsovårds-
nämndens kemiska laboratorium i och för ingående kemiskt-fysikaliska undersökningar. 
Atal följer dock i intet fall, utan att s. k. staliprov uttagits och undersökts, utom då 
den låga fetthalten berör på rent slarv vid utminuteringen, i regel bristande omröring av 
mjölken resp. grädden i förvaringskärlen. Dessa vanliga undersökningar kompletteras, 
där omständigheterna så påfordra, mccl jäsningsprov och bakteriologiska eller mikro-
skopiska undersökningar samt prövningar på eventuell förekomst av konserveringsmedel 
eller i bedrägligt syfte gjorda tillsatser av främmande ämnen. 

Ännu i våra dagar förekommer, att, i likhet med vad som förut nämnts, mjölk 
lämnas direkt till hemmen från de närmast huvudstaden liggande gårdarna. Även denna 
mjölk underkastas samma kontroll som den i mjölkförsäljningslokalerna befintliga. Här 
tillkommer dock ett moment. Denna mjölk, som kommer direkt från produktionsorten, 
är ur denna synpunkt jämställd med den till järnvägsstationer och ångbåtskajer anlända 
mjölken och måste utöver den ovan skisserade prövningen även undergå samma under-
sökning, som utföres å de för sistnämnda mjölk inhämtade proven, vilka med ett gemen-
samt namn bruka kallas » stationsprov» . Hit räknas ock de prov, som tagas från mjölken 
ii. de lastautomobiler, vilka dagligen transportera avsevärda mängder mjölk från den när-
maste lahI(lsbvgden in till staden. 



1-iI :7. 1t 	11Iiigs1ILl vid Illmlerill niujuri. 

Avsikten med dessa stationsprov är en undersökning på beskaffenlieten hos mjölken 
vid dess ankomst till Stockholm; det blir med andra ord en undersökning av råvaran 
före den mejeritekniska behandlingen vid (le inom staden befintliga mejerierna. TJncler-
sökningens gång blir i viss mån en annan än vid den förut omtalade prövningen, som 
närmast avsåg den för konsumtion färdiga produkten. Vid inhämtandet av här ifråga 
varande prov sker inspektion av transportmedlens och transportkärlens tillstånd. Vad 

Bild 	 !IV 1 !Lt.a is. 
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de senare beträffar, ägnas särskild uppmärksamhet åt att de äro väl rengjorda saint i 
övrigt befinna sig i sådant skick, att de äro lämpliga för sitt ämlamM. Vidare äger 
förundersökniiig å smutshalten rum medelst (le S. k. smutsprövningspipetterna, vilka äro 
försedda med så långa rör ovan utvidgningen, att de, Som verkställa undersökningen, 
med desamma kunna nå ned till transportkärlens botten. Visar bottenlagret av mjölken 
tydliga spar av smuts, inedtages tillräckligt stor kvantitet för prövning i enlighet med 
vad som här ovan tidigare omnämnts angående förbud att avvttra mjölk innehållande 
orenhghet. Den eller de misstänkta flaskorna anhållas tillsvidare, till dess prövningen 
hlii it verkställd. 	Ftfaller denna positivt, tillsöttes till mjölken ett fiirgiimne, cosin, 

Bild 39. Interiör av en av de första s. k. kontrolladugårdarna. 

varefter mjölken returneras till avsändaren att användas såsom djurföda. F)prep för-
seelsen, följer dessutom åtal. 1 övrigt tages från varje mjölkflaska ett milldre prov - 
c:a 50 cm3  - för vidare undersökning i laboratoriet. 

A de sålunda inhämtade proven utföras flera slags undersökningar, såsom rediiktas-
l)rov, bakterieräkning enligt Skar, ceiitrifugering saint mikroskopisk undersökiiing å sedi-
mentet. Dö så anses erforderligt, göras också bestämningar å fetthalt och spec vikt, 
ingående bakteriologiska undersökningar, jäsnmgsprov etc. Av (let sagda torde tydligt 
framgå, att huvudsvftet med inhämtandet och bearbetandet av de s. k. stationsproven 
är att få en någorlunda klar uppfattning om hygienen på avsändnings- eller produktions-
orten. Om vid denna undersökning minsta fel visat sig i mjölken och denna härrör 
från ett landsortsmnejeri, verkstilles inspektion av detta med samtidig provtagning från 
mejeriets samtliga leveramitörers mjölk. 

1707 29 	 10 
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Resultaten av hir nämnda iuidersökniiigar läggas sedan till grund för (len kontroll 
å produktionsorten, som utövas från laboratoriet. Denna kontroll kan sägas vara in-
riktad på tvenne mål: dels den allmänna hygienen, dels de mjölkande kornas huilsotill-
stånd med hänsyn till sådana sjukdomar, som kunna menligt inverka på mjölken. Skulle 
vid stationsprovens bearbetning reduktasprovet och lmkterieräkiiingen giva till resultat sämre 
hållbarhet resp. stor bakterieniängd i mjölken, utan att den samtidigt företagna centrifuge-
ringen med åtföljande mikroskopering, eventuellt kompletterat med bakteriologisk under-
sökning, gi-ver vid handen, att den stora bakterielialten och snabba avfärgningeu bero på 
närvaron av sj ukdomsalstrande bakterier eller sj ukdomsprodukter i mjölken, koncentreras in-
spektionen huvudsakligen på hygienen inom ladugården med beaktande av allmän ordning och 
snygghet, kornas rykt och vård samt utfodring, mjölkningens utförande, mjölkens be-
handling, mjölkredskapens tillstånd, renliållning etc. Påvisas brister eller fel i ena eller 
andra liänseendet, underrättas ladugårdsägaien därom med samtidig begäran om rättelse 
av missförhållandena. Hans mjölk står den närmaste tiden efter inspektionen under 
noggrannare uppsikt med täta provtagningar. Detta tillvägagångssätt har i regel visat 
sig tillfredsställande, och kraftigare åtgärder hava endast ytterst sällan måst tiligripas. 
Gäller det större bristfälliglieter, som kanske fordra omfattande reparationer, erhåller 
ladugårdsägaren en viss tidsfrist, inom vilken felen skola vara avhjälpta, och efter tids-
fristens utlöpande sker då en efterinspektion. 

Uild 40. 11VSfl(1,1Sbl1t1I av IIi 	datuLil. 
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I3ild 41. i,utidi hiöd- mli rnjölkbutik. 

1 (Te fall, där proven visa närvaro av patogena bakterier eller andra, på sjukdom 
tydande förändringar, verkställes likaledes inspektion fi den rnjölklevererande gården, 
men härvid gäller undersökningen i första hand de injölkproducerande djurens hälso-
tillstånd. Samtidigt med den kliniska undersökningen tages mjölkprov från varje enskilt 
djur. Dessa prov kunna antingen vara samhngsprov från alla fyra juverfjärdedelarna eller 
också en-spenspro v, allt efter den kliniska undersökningens resultat. Förutom masti t 
gäller undersökningen tuberkulos, livmoderiiiflammation, diarré, koppor m. fl. sjukdomar, 
som kunna inverka på mjölken. Sedan (le inhämtade lJro\'en å laboratoriet behandlats, 
huvudsakligen genom mikrobakteriologiska undersökningar, jämföras resultaten med den 
kliniska undersökningens, varefter djurägaren erhåller skriftligt meddelande om vilka 
djur, som avstängts från mjölkleverans till Stockholm. Gäller det juverinflarnmatioii, 
fordras att prov från de sjuka djuren inskickas till laboratoriet var fjortonde dag, till 
dess sjukdomen l)livit hävd, och skola dessa prov uttagas under platsveterinären S upp-
sikt. Vid dessa inspektioiisbesök ägnas givetvis också nödig uppmärksamhet åt den 
allmänna hygienen inom ladugarden med tillhörande inrättningar. 

De gårdar, som leverera s. k. kuntrohlmjölk, stå, vad kontrollen ä desamma beträffar, 
i en grupp för sig, då de äro ställda under ständig n1psikt från kontrolläkarens och 
kontrollveterinärens sida, oavsett vad stationsproven från (lem giva för resultat viii under-
sökningeii. 
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Bild 42. Nutida kött- och chaikuteributik. 

Importkontrollen. 

Is.ontrolleii över från utlaitdet till huvudstaden införda livsmedel var till en början 
av mycket primitiv natur. Infört amerikanskt fläsk inlämnades emellertid ej siillan till 
nämndens byråer i och för undersökmng på trikiner. Likaså undersöktes ganska betydande 
mängder rökt huistkött, s. k. hamburgerkött» samt saltat hästkött, ofta av synnerligen 
underhaltig beskaffenhet. En dag anlände ett stort parti Så(lant kött. Tunnorna öpp-
nades, varannan upptill och varannan i bottimen. Därvid iakttogs, att de tunnor, som 
öppnats upptill, innelmöllo där några lager prima kött, medan nedre hälften utgjordes av 
kött, sannolikt från sjiilvdöda djur. Avsändaren hade synbarligen antagit, att, om någon 
undersökning här skulle äga rum, man då skulle öppna tunnorna uteslutande upptill. 
Partiet beslagstogs, och halsovårdsnamnden hemstäflde hos utrikesdepartementet om när-
mare undersökning hos den firma i utlandet som exporterat köttet. Genom den sålunda 
verkställda undersökningen konstaterades, att firman i fråga i stor utsträckning inköpt 
självdöda hästar samt levererat köttet från dessa, inblandat med fullgott kött. Med an-
ledning härav beslöt hälsovårdsnämnden år 1896 på förslag av dåvarande stadsveterinären 
G. Kjerriilf att hos Kungl. Maj:t anhålla om förbud för hästkötts införande till riket, 
eller, om detta icke kunde bifallas, att särskilda villkor och föreskrifter måtte utfärdas för 



ihagavarande import. Sedan överståtlialluriim betet tillstyrkt nämnda skrivelse, utfärdade 
Kungl. Maj :t den 4 februari 1898 eli kuiigörelse angående kontroll vid införsel till 
riket av huistkött. Enligt niimnda kungörelse skulle varje siindning åtföljas av intyg av 
legitimerad veterinär, att köttet liärstammade fråii fullt friska djur, och veteriiiiireiis be-
hörighet att utstiilla dylikt intyg vara styrkt av vederbörande svensk konsul i lusprungs-
landet eller, om sdaii där ej funnes anställd, av offentlig myndighet diirstädes. Dessutom 
stadgades, att hästkött ej finge till riket införas, med mindre det i im1iorthuniien på 
ägarens bekostnad och genom vederbörande liälsovirdsnäinnds försorg av legitimerad 
veterinär underkastats besiktning och därvid befunnits vara till minniskoföda tjänligt. 
Namnda förordniiig trädde i kraft den 1 mars samma år. 

Redan ett år tidigare hade dock hälsovärdsnämnden beretts tillfälle att öva viss kon-
troll på kött, hiinförbart till tulltaxerubriken » kött, andra slag, ej närmare sptdficerade» 
Den 	29 mars 1 897 utfärdade nämligen Kungl. generaltullstyrelsen pi förekomnien 
anledning och enligt beniyndigande i nådigt brev ett cirkulär till vederbörande tullför-
va]tningai-  angående koiitrollåtgärder vid införsel av kött, vari tullmvudigheterna för-
ständigades att, då införsel till riket ägde rum av vara, hiinförbar till nyssnämnda tulltaxe-
rubrik, därom underrätta vederbörande liälsovårds- eller kommunalniirnnd för ileii atgärd, 
som på dern enligt hälsovårdsstadgaii ankomme. Nämnda cirkuhiir tillämpades fran och 
med 1 april 1897. 

Med stöd av ovannämnda 
cirkuh ir och kuiigörelse kunde 
en betydligt effektivare kontroll 
verkställas över importerade 
livsmedel. Sålunda besiktigades 	,. 
inom tullområdet samma år om-  
kring 337,000 kg. från utlandet  
anlända matvaror, varav omkring  
3,000 kg., till största delen häst- 	 . 	. 
kött. beslagtogos och oskad]i'- 

 gjordes. Nämnda imnportsiffra 	 •- 

höll sig ungefär lika t. o. ni. tu 	 1 

1905. Ar 1906 uppgick liii 
 emellertid till 1,500,000 h. 

t ndei vai ldski iget sj onk im 	1 
- siffran högst betydligt. Den 30 .  

september 1921 utfärdade 	i i  
kungl. förordning angående kon 	- 	- 	, 
troll vid införsel till riket ii' 
köttvaror och durfett, vilkeij 
triidcle i kraft den 1 juli 1922 
och alltsedan tillämpats. Här- 
igenom ökades givetvis im >orl 	 . 
siffran betydligt. Den upjai - I 
iiiider år 1923 till 4. 1 47. 	1 	 - 
kg., varav 5,432 kg. reexporte
rades 	 : och 124,957 

beslagt gn 	i 
roma 	godkiindes 	63.9 15 	kg. 	 iil 1 - 	Xiii, 	kl ui,ili iii 
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till tekniskt bruk. 1 medeltal importerades årligen un(ler 5-ftrsperiodeii 1923 - 1 927 
5,253,200 kg., varav i medeltal 10,000 kg. reexporterades och 18,300 kg. beslagtogos. 
Största iml)ortsiffrall nåddes 1925,   då densamma uppgick till 6,1 85,089 kg. Reexporten 
var år 1927 störst, 22,291 kg. Beslagssiffran var däremot högst under det första året 
(1923) av liva lagens tillämpning, nämligen 124,957 kg. 

Kontroll av livsmedelslokaler. 

Hälsovårdsstadgans 11 § föreskriver bland annat, att lägenhet, där födoämne eller 
dryckesvara till försäljning beredes, saint lägenhet, där kött, charkuterivaror, färsk fisk, 
mjölk, mejeriprodukter, bröd eller konditorivaror försäljas eller till försäljning förvaras, 
icke får tagas i bruk, förrän hälsovåtdsnämnden lämnat sitt tillstånd därtill. 

Sådan lokal skall vara tillräckligt rymlig och ljus samt försedd med erforderliga an-
ordningar för luftväxling ävensom hava lätt tillgång till vatten. Golv, väggar och tak, 
ävensom bord, hyllor och annan inredning skola vara så beskaffade, att de med lätthet 
kunna rengöras. Lägenheten må icke stå i förbindelse med bostad och ej heller i övrigt 
vara så förbunden med annan lokal, att sanitära olägenheter därav kunna iippkomma. 

Hälsopolisen har ej blott att övervaka ovannämnda föreskrifters efterlevnad samt 
härvid giva de råd och anvisningar, som i samband därmed kunna vara nödvändiga, 

13i1,1 44. 	1t t n,iI ida ka 
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utan även att tillse, att tillverkningen av födoiinmen, varom ovan sugs, drives sö, att 
den ej genom spridiinig av rök, ånga, dålig lukt, buller m. m. medför sanitär olägen-
het för narboende eller det allmänna. 

För att underlätta liälsopolisens arbete med tillsynen av livsmedelslägeiiheter iitfär-
(lade liälsovårdsniimiideii den 5 maj 1926  följande råd och anvisningar för (le olika 
lägenlieternas inredning. 

RÅD OCH ANVISNINGAR 
beträffande inredning och anordnande av lägenhet för /ötthadei jämte vissa 

ordningsföreskrifter för bedrivande av sådan rörelse. 

Lägenhet för kötthandel får ej tagas. i bruk, förr än hälsovårdsnämnden länniat sitt tillstånd 
därtill. Ansökan om anordnande eller övertagande av sådan lokal skall innehålla uppgift om 
lägenhetens adress och innehavarens namn. 

Lägenhet, som här avses, får ej hava förbindelse med bostad, ej heller med lokal avsedd för 
annan verksamhet än födoämiieshandel (dubbelhutik). Kådan lägenhet må ej ligga på mindre 
avstånd än 6 meter från avträde, urinkur eller 

/ 	0 	 2 	3 	" 	 6 	7 	IAf 	/ 	0 	/ 	2 	- 	' 	.ftJ'. 
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13utikens eller försäljningslokalens golvyta bör ej understiga 4 X 5 meter. Lagerrunimet kan 
i allmänhet vara något mindre. Takhöjden bör vara minst 3 meter. 1 saltningskällaren må 
likväl lägre takhöjd vara tillåten. 

Vattenledning skall finnas i butik eller lagerrum samt i saltningskällaren. 
Golvbrunn till allmän avloppsledning bör finnas anordnad i butiken eller i lagerriimmot 

samt i saltningskällaren. 
Golven skola vara av fast material (stenplattor, stålslipad cement, klinker, eller annat lika 

tjänligt material). 1 saltningskällaren skall golvet hava sådan lutiiing, att spillvatten liitt kan 
avriiina till därstädes befintlig golvbrunn. 

1 såväl butik som lagerrum skola väggarna, därest desamma ej äro helt eller delvis klädda 
med kakel, klinker eller dylikt, vara oljemålade i ljus färg. 1 saltningskällaren klädas väggarna 
lämpligen med klinker eller cementslipas. 1)är så ej ske kan, skola de vara oljemålade eller 
limstrukna i ljus färg. 

Inom lägenheten befintliga värmeledningsrör böra vara omsorgsfullt isolerade. Förekomma 
dylika ledningar i saltningskällaren, skola desamma omgivas med en isolerande, väl ventilerad 
trumma av lämpligt material (cement eller skagliolplattor). 

Taken böra, därest de ej äro klädda med kakel, glas eller dylikt, vara oljemålade. 1 
saltningskällaren må detsamma dock vara liinstruket. 

Butiksiokalen skall hava fullgod, direkt dagertillförsel. Samma fordran gäller även beträffande 
lagerrummet, såvida köttstyckning eller rnahiing av köttfärs där skall äga rum. 

1 samtliga till lägenheten hörande lokaler skola finnas friskluftsintag (överfönster försedda 
med lämpliga öppnings- och stängningsanordningar, viiggventiler ej understigande 12 X 12 cm. 
o. s. v.). Likaledes skall i samtliga ruin finnas tillgång till tillräckliga evakueringskanaler. 
Ifrågavarande evakueringspipor skola vara försedda med ställbara ventiler av resp. pipors storlek. 

1 butik eller lagerrum skola finnas fasta upphängningsramar med löstagbara krokar av 
slätslipad, galvaniserad eller på annat sätt lämpligt preparerad metall. Upphäiigningsramarna 
skola vara så placerade, att de å desamma upphängda köttvarorna må kunna hänga fritt. 

Diskar eller arbetsbord samt i butiken uppställt smörfack skola vara klädda med marmor 
eller annat lika tjänligt material. Disken skall hava skiva av marmor eller annat lika tjänligt 
material samt, där så ske kan, vara försedd med s. k. varuskydd av glas. Ovanpå sådant 
glasskydd må icke uppläggas annat än konserver och paketerade varor. Motor för köttkvarn, 
som helst bör vara placerad i själva försäljningsbutiken, skall vara monterad på sådant sätt, att 
för niirboende störande buller från densamma undvikes. 

Källaren bör vara försedd med cementslipade saltningskar försedda med bottenavlopp. 
1 lokal, där färskt kött eller fläsk till salu hålles eller i och för försäljning förvaras eller upp-

tyckas, får ej till salu hållas eller förvaras: specerier - undantagandes konserver, hermetiskt 
inneslutna - färsk, salt, rökt eller torkad fisk, större partier oplockad fågel eller hare, oflått 
större villebråd, ost, större partier rotfrukter och grönsaker eller andra varor, som kunna bibringa 
köttet eller fläsket en från det normala avvikande lukt eller smak eller bidraga till deras för-
skämning. 

Oplockad fågel och hare skola förvaras för sig och på en från övriga varuslag väl avskild 
1at 	mun butiken. Plockning av fågel får ej äga rum i lokal, där färska köttvaror förvaras. 

IRÅD OCH ANVISNINGAR 
beträftande inredning och anordnande av lägenhet för tillverkning av ch arkuterivaror 

jämte vissa ordningsföreskrifter för bedrivande av sådan rörelse. 

Lägenhet f5r tillverkning av charkuterivaror får ej tagas i bruk, förr än hälsovårdsnämnden 
lämnat sitt tillstånd därtill. Ansökan om anordnande av sådan fabrik skall innehålla uppgift 
om lägenhetens adress och innehavarens namn samt vara åtföljd av vederbörliga ritningar 
jämte ventilationsförslag. 

Korvfabrik får ej hava förbindelse med bostad, ej heller med lokal avsedd för annan verk-
samhet än handel med köttvaror. Fabriken får ej heller hava förbindelse med portgång, trappa 
eller passage hörande till bostadshus, utan skall utgöra ett för sig slutet helt samt i övrigt vara 
så anordnad, att närboende ej besväras av immor, rök eller buller från densamma. Den får ej 
ligga på mindre avstånd än 6 meter från avträde, urinkur eller från stall, fähus och svinhus 
eller därtill hörande gödselbehållare. Sådan lägenhet må, därest densamma ej är förlagd till 
s. k. överbyggd gård, ej heller ligga lägre än 1 meter under den angränsande markens yta. 

1707 29 	 11 
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Nornialpian av korvfabrik. 

1orvfahrik skall hava tillgång till följande lokaler: fabrikationsrum, kokningsrum, expedi-
tions- eller förvaririgsrum för råvaror och färdiga produkter, rökningsrum, kylrum eller källare 
med tarmförvariiigsrurn samt omklädnadsrum med W. C. och tvättställ. 

1 fabrikationsrummet bör utrymmet beräknas efter en golvareal av minst 8-10 kvm, per 
arbetare. Fabrikationsrummets golvyta må likväl ej vara mindre än 4x5 m. och kokningsrum-
mets ej understiga 4 X 4 m. Takhöjden bör vara minst tre meter. 

Golvbrunn hörande till allmän avloppsledning skall finnas anordnad i fabrikationsrum, kok-
ningsrum och källare. Vattenledning skall finnas indragen såväl i nyssnämnda lokaler som i 
omki ädn ad srurnmet. 

Golven skola vara av fast material (stålslipad cement, stenpiattor, klinker eller dylikt) samt 
i källare och kokningsrum så avvägda, att spillvatten lätt må kunna avrinna till resp. golvhrunnar. 

Väggarna böra helt eller till en höjd av 1.80 m. vara klädda med kakel, klinker eller annat 
lika tjänligt material samt i övrigt vara oljemålade. 

Taken skola, därest de ej äro klädda med kakel, glas eller dylikt, vara oljemålade. 1 källaren 
må dock limstrykning vara medgiven. 

1 såväl fabrikationsrum som kokrum skall finnas fullgod, direkt dagertillförsel. 
1 koknings- och fabrikationsrum bör den friska luften vid intaget förvärmas. För avlägsnande 

av humor, rök och dylikt höra finnas effektiva evakueringskanaler, vilka ej få hava förbindelse 
med rök- eller lufttruinmor hörande till annan inom byggnaden befintlig lägenhet. I)är så er-
fordras förstärkes luftomsättningen genom elektriska fläktanordningar. 1 rökar med till desamma 
hörande förrum skola likaledes finnas väl isolerade, effektiva evakueringskanaler. 1 källare, tarm-
rum, expeclitions- och omkliidiiadsrum skola finnas tillräckliga frisklufts- och evakueringsventiler. 
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1 förvaringsrum och fabrikationsruni skola finnas fasta upphänguingsramar, försedda med 

löstaghara krokar av slätslipad, galvaiiiserad eller på annat sätt liiinpligt preparerad metall. 
Upphängningsramarna skola vara så placerade, att de i desamiiia upphängda köttvarorna må 
kunna hänga fritt. 

Diskar och arbetsbord skola vara klädda med marmor eller annat lika tjänligt material. 
Arbetsborden skola vara fristående, ej väggfasta. Motorer och annan inom lägenheteii förekom-
mande maskinell utrustning skola vara så anordnade, att för närboende störande buller från 
desamma undvikes. 

Transmissioiier med smörjkoppar och remskivor skola vara monterade på sådant sätt, att 
köttvarorna ej förorenas genom olja, damm o. d. 

1 fabrikationsrummet anordnas i anslutning till där befintlig vattenledniiig ett eller flera 
tvättställ. 

Källaren skall vara försedd med cementslipade saltningsbassänger, försedda med bottenavlopp. 

RÅD OCH ANVISNINGAR 
beträffande inredning och anordnande av lägenhet för röken jämte 

vissa ordningsföreskrifter för bedrivande av sådan rörelse. 

Lägenhet för rökeri får ej tagas i bruk, förr än hälsovårdsnämnden lämnat sitt tillstånd 
därtill. Ansökan om anordnande eller övertagande av sådan lokal skall innehålla uppgift om 
lägenhetens adress och innehavarens namn. 

Lägenhet, som här avses, får ej hava förbindelse med bostad, ej heller med lokal avsedd för 
annan verksamhet. Rökeri får ej heller hava förbindelse med portgång, trappa eller passage, 
hörande till bostadshus, utan utgöra ett för sig slutet helt samt i övrigt vara så anordnat, att 
närboende ej besväras av immor och rök från detsamma. Det får ej ligga på mindre avstånd 
än 6 meter från avträde, urinkur eller från stall, fähus och svinhus eller därtill hörande gödsel-
behållare. Sådan lägenhet må, därest densamma ej kan förläggas till s. k. överbyggd gård, ej heller 
ligga lägre än 1 meter under den angränsande markens yta. 

Lägenheten skall utgöras av rökrurn med förrum samt arbetsrum med garderob och tvättställ. 
Arbetsrummet skall hava en golvyta ej understigande 3 X 4 meter. Takhöjden bör vara 

minst 3 meter. 
1 arbetsrummet skola finnas vattenledning och golvbrunn hörande till allmänt avlopp. 
Golven skola vara av fast material (stålslipad cement eller annat lika tjänligt ämne). 1 arbets-

rummet skall golvet dessutom vara så avvägt, att spillvatten lätt må kunna avrinna. 
Väggar och tak skola vara väl isolerade och täta samt, därest de ej äro klädda med klinker 

eller annat lika tjänligt ämne, vara oljeinålade. 
1 arbetsrummet skall finnas fullgod, direkt dagertillförsel. 
1 såväl arbetsrum som till rökugnarna hörande förrum skola finnas kraftiga, väl isolerade 

evakueringskanaler, vilka ej få hava förbindelse med rök- eller lufttrummor, hörande till annan 
inom byggnaden befintlig lägenhet. Rökgångarna skola vara täta och noga skilda från andra 

ägenheten befintliga rökgångar eller pipor. 

RÅD OCH ANVISNINGAR 
beträffande inredning och anordnande av lägenhet för tillverkning av sylta 

jämte vissa orditingsföreskrifter för bedrivande av sådan rörelse. 

Lägenhet för tillverkning av sylta får ej tagas i bruk, förr än hälsovårdsnämnden lämnat 
sitt tillstånd därtill. Ansökan om anordnande eller övertagande av sådan lokal skall innehålla 
uppgift om lägenhetens adress och innehavarens namn. 

Fabrik, som här avses, får ej hava förbindelse med bostad, ej heller med lokal avsedd för 
annan verksamhet än handel med köttvaror. Fabriken får ej hava förbindelse med portgång, 
trappa eller passage hörande till bostadshus, titan utgöra ett för sig slutet helt samt i övrigt 
vara så anordnad, att närboende ej besväras av immor, rök eller buller från densamma. Den 
får ej ligga på mindre avstånd än 6 meter från avträde, urinkur eller från stall, fähus och 
svinhus eller därtill hörande gödselbehållare. Sådan lägenhet må, därest densamma ej är förlagd 
till s. k. överbyggd gård, ej heller ligga lägre än 1 meter under den angränsande markens yta. 

Fabrik som ovan sägs skall utgöras av arbetsrum, lagerrum och garderob med tvättställ. 
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Arbetsrummet eller fabrikationsrummet skall hava en golvyta av minst 4 X 5 meter, mot-
svarande plats för två arbetare, och lagerrummet ej vara mindre än 3 X 4 meter. Takhöjden 
bör vara minst 3 meter. 

Vattenledning skall finnas indragen i fabrikationsrummet. 1 såväl fabrikations. som lager-
rum skall finnas golvbrunn, hörande till allmänt avlopp. 

Golvet skall vara av fast material (stålslipad cement eller annat lika tjänligt ämne) samt 
i fabrikationsrummet vara försett med sådan lutning att spillvattnet lätt kan avrinna till i golvet 
befintlig golvbrunn. 

Väggarna skola, därest de ej helt eller till en höjd av 1.80 meter äro klädda med kakel 
eller annat lika tjänligt ämne, vara oljemålade i ljus färg. 

Taken skola vara oljemålade. 
Fabrikationsrummet skall hava fullgod, direkt dagertillförsel. 
1 såväl fabrikations- som la.gerrum skola finnas friskiuftsin tag (överfönster, försedda med 

lämpliga öppnings- och stängningsanordningar, väggventiler ej understigande 12 X 12 cm.). Lika-
ledes skall i samtliga rum finnas tillgång till tillräckliga evakueringskanaler. Ifrågavarande 
evakueringspipor skola vara försedda med ställbara ventiler av resp. pipors storlek. 

1 lagerrummet skola finnas fasta upphängningsramar, försedda med löstagbara krokar av 
silitslipad, galvaniserad eller på annat sätt lämpligt preparerad metall. Upphängningsramarna 
skola vara så placerade, att de i desamma upphängda köttvarorna må kunna hänga fritt. Diskar 
eller arbetsbord skola vara fristående och klädda med niarmor eller annat lika tjänligt ämne. 
Motorer för köttkvarnar o. d. skola vara så anordnade, att för närboende störande buller genom 
desamma undvikes. 

1ÅD OCH ANVISNINGAR 
beträffande inredning och anordnancie av lägenhet för fiskhandei jämte 

vissa or(lningsföreskrifter för bedrivande av sådan rörelse. 

Lådot för 
isninq av 

fisk. 

Lägenhet för flskhandel får ej tagas i bruk, förr 
hin hälsovårdsnämnden lämnat sitt tillstånd därtill. 
Ansökan om anordnande eller övertagande av sådan 
lokal skall innehålla uppgift om lägenhetens adress 
och innehavarens namn. 

Lägenhet, som här avses, får ej hava förbindelse 
med bostad, ej heller med lokal avsedd för annan verk-
samhet än handel med grönsaker, rotfrukter, blommor 
o. dyl. Sådan lägenhet må ej hava förbindelse med 
passage eller uppgång hörande till bostadshus, ej heller 
ligga på mindre avstånd än 6 meter från avträde, 
uriukur eller från stall, fähus och svinhus eller därtill 
hörande gödselbehållare. Butiken må ej ligga lägre 
än 1 meter under den angränsande markens yta. 

Lägenheten skall utgöras av hutiksiokal samt 
lager- eller förvaringsrum för lådor, korgar o. dyl. 1 
lägenheten skall finnas garderob eller klädskåp. 

Butikens golvyta må ej understiga 3 X 4 meter, 
och lagerrummets ej understiga 2 X 3 meter. Tak-
höjden bör vara minst 3 meter. 

Vattenledning skall finnas indragen antingen i 
butik eller lagerrum. Golvbrunn med avlopp till 
allmän kloakledning skall, så vitt ske kan, anordnas 
i båda lokalerna, i varje fall i butiken på sådan plats 
därstädes, att spillvatten från fisklådor och disk lätt 
kan avledas eller avrinna till den i golvet befintliga 
golvbrunnen. 

Golven skola vara av fast material (stålslipad 
cement, stenplattor eller annat lika tjänligt ämne) 
och vara så avvägda, att spolvatten lätt må kunna 
avrinna till resp. golvhrunnar. 

Väggarna skola, därest de ej helt eller delvis 
äro klädda med kakel el. dyl., vara oljeniålade. 

 

Norinalldan av Ii 	It 



Taken skola vara oljem ålade. 
1 butikslokaleii skall finnas fullgod, direkt dagertillförsel. 
1 såväl butik som lagerrum skola finnas friskluftsintag (överfönster försedda med lämpliga 

öppnings- och stängningsanordningar, viiggventiler ej iiiiderstiguide 12 X 1-9 cm. o. s. v.). Lika-
ledes skall i samtliga rum finnas tillgång till tillräckliga evakueringskanaler. Ifrågavarande 
evakueringspipor skola vara försedda med stiillbara ventiler av resp. pipors storlek. Där så 
erfordras förstärkes luftomsättningen genom elektriska fläktano rd ningar. 

Diskar eller bord, på vilka fisklådor skola placeras, skola hava hela, tätt fogade skivor och 
antingen vara oljemålade eller försedda med skivor av slipad steij, marmor eller dylikt. Lådorna, 
i vilka fisken till försäljning upplägges, skola vara oljemMade eller oljade och därefter fernissade. 
De skola vara så uppställda och anordnade, att spillvattnet lätt kan avrinna till den i rummet 
befintliga golvbrunneii. 

1 lägenhet, där färsk fisk försäljes, får ej till salu hållas eller i och för försäljning förvaras 
andra födoämnen än rotfrukter, grönsaker, oplockad fågel, ofldtt vilt, konserver, hermetiskt inne-
slutna, samt malt- och läskedrycker. 

RÅD OCH ANVISNINGAR 
beträffande inredning och anordnande av lägenhet för rnjöl/chandcl jämte 

vissa ordningsföreskrifter för bedrivande av sådan rörelse. 

Lägenhet för mjölkhandel får ej tagas i bruk, förr än hälsovårdsnämnden lämnat sitt till-
stånd därtill. Ansökan om anordnande eller övertagande av sådan lokal skall innehålla upp-
ift om lägenhetens adress och innehavarens namn. 

Lägenhet, som här avses, får ej hava förbindelse med bostad eller lokal avsedd för annan 
verksamhet än hageri. Mjölkbutik må likväl genom vindfång hava gemensam ingång med 

Norm al 1)1 il mm av m,j 0 kl, mitik dubbel butik; 	 Norm alp lamm av imij öl lm butik. 
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matvarubutik s. k. »dubbelbod» (se planskiss sid. 85). Lägenheten får ej ligga på mindre avståmid 
än 6 meter från avtriide eller urinkur eller från stall, fähits och svinhus eller därtill hörande 
göciselbehållare. Butiken må ej heller ligga lägre än 1 meter under dcii omgivande niarkens yta. 

Butikslägenhet för mjölkhandel skall utgöras av försiiljningslokal och diskningsrum samt 
garderob eller klädskåp. 

Butikens golvyta får beträffande enkelbutik ej understiga 3 X 4 meter och beträffande s. k. 
dubbelbutik ej vara mindre än 2.5X3 meter. Diskningsrummet bör vara så pass rymligt, att 
diskning och sköljning av mjölkkärl och annan redskap därstädes utan svårighet kan försiggå. 
Takhöjden bör vara minst 3 meter. 

Vattenledning med avloppstratt eller diskho bör finnas anordnad i det till butiken hörande 
diskningsrummet. 

Golven skola vara av fast material (sten, cement eller annat lika tjänligt ämne) eller av 
trä, belagt med matta av genomgjuten linoleum. 

Väggarna skola, därest (le ej helt eller delvis äro klädda med kakel eller dylikt, vara olje-
målade i ljus färg. 

Taken skola vara oljemålade eller limstrukna. 
Butiken skall hava fullgod, direkt dagertillförsel. 
1 butiken skall finnas friskluftsintag (överfönster försett med lämpliga öppnings- och stäng-

ningsanordningar eller väggventil ej understigande 12 X 12 cm. o. s. v.). Likaledes skall i 
samtliga rum finnas tillgång till tillräckliga evakueringskannler. Ifrågavarande evakueringspipor 
skola vara försedda med ställbara ventiler av resp. pipors storlek. 

1 butiken skall finnas en efter affärens omfattning anpassad lår eller bassäng för mjölk-
flaskornas förvaring och kylning. Ifrågavarande bassäng skall antingen vara förfärdigad av trä 
samt vara oljemålad såväl ut- som invändigt eller av kakel, stålslipad cement eller dylikt, i 
vilka sistnämnda fall bassängen i fråga bör vara försedd med bottenavlopp med avloppsrör 
till allmän avloppsledning. Mjölklåren skall vara placerad på skyddad plats innanför disken 
och på sådant sätt, att mjölken ej förorenas av andra i affären tillåtna varuslag. Over den-
samma böra sålunda helst ej förekomma hyllor eller fack, varifrån damm och smuts lätt skulle 
kunna förorena den nedanför befintliga mjölken. Disken skall hava skiva av marmor eller 
annat lika tjänligt material samt, där så ske kan, vara försedd med s. k. varuskydd av glas. 
Ovanpå sådant glasskydd må icke uppläggas annat än konserver och paketerade varor. l)isk-
ningsruminet skall vara försett med lämpliga anordningar för uppvärrnning av vatten (gaskök, 
spis eller dyl.) 

1 mjölkbutik får ej förutom mjölk och grädde saluhållas eller förvaras andra varor än bröd, 
konditorivaror, ägg, smör, margarin, konserver, hermetiskt inneslutna, samt malt- och läske 
drycker på buteljer. 

RÅD OCH ANVISNINGAR 
beträffande inre(lning och anordnande av lägenhet för mejeri och mjölkupplaq 

jämte vissa ordningsföreskrifter för bedrivande av sådan rörelse. 

A. .1llejeri. 
Lägenhet för mejeri får ej tagas i bruk, förr än hälsovårdsnämnden lämnat sitt tillstånd 

därtill. Ansökan om anordnande av sådan lokal skall innehålla uppgift om lägenlietens adress 
och innehavarens namn samt vara åtföljd av vederbörliga ritningar jämte ventilationsförslag. 

Lägenhet, som här avses, får ej hava förbindelse med bostad eller lokal avsedd för annan 
verksamhet än injölkhandel. 1 sådan lokal skola fullt betryggande åtgärder vara vidtagna, så 
att närboende icke störas genom buller från maskiner, kärror, mjölkkärl o. dyl. Lägenheten 
får ej hava förbindelse med portgång, trappa eller passage, hörande till bostadshus. Den får 
ej ligga på mindre avstånd än 6 meter från avträde eller urinkur eller från stall, fähus och 
svinhus eller därtill hörande gödselbehållare. Sådan lägenhet m, därest densamma ej är för-
lagd till s. k. överbyggd gård, ej ligga lägre än 1 meter under den angränsande markens yta. 

Lägenhet, varom ovan sägs, skall hava tillgång till följande utrymmen: mejerisal med av-
delning för smörning och kylning, ångpannerum, diskningsrumn samt oniklädnadsrum med toalett 
och tvättställ. 

Mejeriets storlek beräknas efter antal och art av där uppställda maskiner. Takhöjden bör 
vara minst 3 meter i samtliga lokaler med undantag av kylrummet, där mindre höjd under-
stundom kan vara önskvärd. 
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Normalplan av mejeri. 

Vattenledning med golvbrunii hörande till allmän avloppsledning skall finnas i mejerisal, 
maskinrum och diskningsruni. 

Golven skola vara av fast material (sten eller cement, metall, klinker eller annat lika tjän-
ligt ämne) och skola desamma vara så avvägda, att spolvatten lätt kan avrinna. 

Väggarna skola till en höjd av 1.80 m. antingen vara klädda med kakel, klinker eller 
annat lika tjänligt material eller oljemålade i ljus färgton. Aro väggarna oljemålade, böra de-
samma, där mjölkkärl uppstäflas för förvaring eller isning, vara försedda med en minst 1 m. 
1ög panel av stålslipad cement. Ovre delen av väggarna samt taken kunna vara limstrukna. 

1 mejerisal och diskningsruin skall finnas god, direkt dagertillförsel. 
1 samtliga till lägenheten hörande lokaler skola finnas friskluftsintag (överfönster försedda 

ned lämpliga öppnings- och stängningsanordningar, väggventiler ej understigande 12X 12 cm. 
o, s. v.). Likaledes skall i samtliga rum finnas tillgång till tillräckliga evakueringskanaler. 
1frågavarande evakneringspipor skola vara försedda med ställbara ventiler av resp. pipors 
storlek. 

1 mejerisalen skola maskinerna vara fritt uppställda, så att rengöring och spolning av 
väggar och golv lätt kan försiggå. Transmissioner och axelledningar skola vara så placerade, 
att mjölk och smör ej förorenas genom desamma. Rörledningar för mjölk få ej vara längre 
än att desamma utan svårighet kunna rengöras med härför avsedda borstar. Aro ifrågavarande 
rör böjda, skola desamma vid krökningarna förses med kopplingar, så att effektiv rengöring kan 
verkställas. 

1 mejerisalen skall, såvida särskilt kylrum ej finnes anordnat, finnas lämpliga anordningar 
för mjölkens avkylning (isolerade kylkar, cementbassänger eller dyl.). 1 diskningsrumrnet skola 
finnas anordningar för erhållande av varmt vatten i tillräcklig mängd samt ett större disk-
ningskar av galvaniserad järnplåt. Därest icke särskilda spol- eller sköljanordningar för 
flaskorna finnas, skall i ifrågavarande rum även vara anordnat ett kar eller en bassäng för 
sköljvatten. 1 varje mejeri med ångtillgång bör finnas en s. k. ångstrilningsapparat i och för 
ilngning av mjölkfiaskorna. För mjölkfiaskornas torkning och luftning anordnas ett stativ 
exempelvis av galvaniserat rundjärn med fack eller avdelningar för större och mindre flaskor. 

B. Åljölkupplag. 
Lägenhet, som här avses, får ej tagas i bruk, förr än hälsovårdsnämnden lämnat sitt till-

stand därtill. 
Vad här ovan sagts angående mejeri skall i tillämpliga delar gälla även mjölkupplag. 
Lägenhet, avsedd för mjölkupplag, skall utgöras av distributions- eller förvaringsrum samt 

diskningsrum. 1 lägenheten skola finnas tvättställ och garderob. 
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1 diskningsrummet skola finnas anordningar för erhållande av varmt vatten i tillräcklig 
mängd samt ett större disk-kar av galvaniserad järnplåt. 1)ärest icke särskilda spol- eller skölj-
anordningar för flaskorna finnas, skall i ifrågavarande rum även vara anordnat ett kar eller 
en bassäng för sköljvatten. För mjölkflaskornas torkning och luftning anordnas ett stativ 
exempelvis av galvaniserat rundjärn med fack eller avdelningar för större och mindre flaskor. 

Vad ovan sagts beträffande inredning av diskningsrurn i mejeri skall gälla även dylikt rum 
i mjölkupplag. 

RÅl) OCH ANVISNINGAR 
beträffande inredning och anordnande av lägenhet för ni at a en hann' el 

jämte vissa ordningsföreskrifter för bedrivande av sådan rörelse. 

Lägenhet för matvaruhandel får ej tagas i bruk, förr än hälsovårdsnämnden himnat sitt 
tillstånd därtill. Ansökan om anordnande eller övertagande av sådan lokal skall ianeli1ia 
uppgift om lägenhetens adress och innehavarens namn. 

Lägenhet, som här avses, får ej hava förbindelse med bostad, ej heller med lokal avsedd 
för annan verksamhet än födoämneshandel (dubbelbutik). Sådan lägenhet må ej ligga på mindrl 
avstånd än 6 meter från avträde, urinkur eller från stall, fähus och svinhus eller därtill 
hörande gödselbehållare. Butiken må ej heller ligga lägre än 1 meter under den omgivande 
markens yta. 

Lägenhet för matvaruhandel skall utgöras av försäljningslokal och lagerrum samt, där s 
erfordras, av särskilt butikskök. 1 lägenheten skola finnas toalettställ, garderob eller k1ädski1 
samt lämplig anordning (gaskök eller dylikt) för uppvärmning av vatten. 
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Norinalplaii av större bageri. 

Matvarubutikens golvyta får ej understiga 3 X 4 meter samt lagerrummets eventuellt butiks-
kökets ej understiga 3 X 3 meter. Takhöjden bör vara minst 3 meter. 

Vattenledning med slasktratt eller diskho skall finnas i till butiken hörande lagerrum. 
Golvet skall vara av fast material (sten-, cementplattor eller dylikt) eller av trä belagt med 

matta av genomgjuten linoleum. 
Väggarna skola vara oljemålade, därest desamma ej äro klädda med kakel eller dylikt. 
Taken skola vara oljemålade. 
1 butiken och i butiksköket skall finnas fullgod, direkt dagertillförsel. 
1 såväl butik som lagerrum och butikskök, där sådant finnes anordnat, skola finnas frisk-

luftsintag (överfönster försedda med lämpliga öppnings- och stängningsanordningar, väggventiler 
ej understigande 12>< 12 cm. o. s. v.). Likaledes skall i samtliga rum finnas tillgång till till. 
räckliga evakueringskanaler. Ifrågavarande evakueringspipor skola vara försedda med ställhara 
ventiler av resp. pipors storlek. 

För förvaring av smör och ost skola finnas särskilt anordnade fack eller skåp, som böra 
vara klädda med marmor, och så placerade, att varorna i desamma i största möjliga mån 
skyddas mot förorening. Disken skall hava skiva av marmor eller annat lika tjänligt material 
samt, där så ske kan, vara försedd med s. k. varuskydd av glas. Ovanpå sådant glasskydd 
mfi icke uppläggas annat än konserver och paketerade varor. 

1 lokal, där utskuren biff, kotlett, köttfiirs, smör och ost samt tillagad mat och charkuteri-
varor till salu hfillas eller i och för försäljning förvaras, få ej till salu hållas eller förvaras: 
oplockad fågel, oflått vilt, eller andra varor, såsom fotogeu, färgstoffer, tobaksvaror, kläder, 
skodon, borstar, rep och dylikt, som antingen direkt eller genom dammansamling kunna bibringa 
födoämnena en från det normala avvikande Likt eller smak eller bidraga till deras förskänining. 

1707 29 	 12 



90 

BXD OCH ANVISNINGAR 
betriiffande inredning och aiiordnande av lägenhet för bageri eller /onditori 

jämte vissa ordningsföreskrifter för bedrivande av sådan verkstmliet. 

Lägenhet, som här avses, får ej tagas i bruk, förr än hälsovårdsnämnden lämnat sitt tillstånd 
därtill. Ansökan om anordnande av sådan lägenhet skall innehålla uppgift om lägenhetens adress 
och innehavarens namn samt, då fråga är om verksamhet av större omfattning (mer än 3 arbetare), 
vara åtföljd av vederbörliga ritningar jämte ventilationsförslag. 

Lägenheten får ej hava förbindelse med bostad, ej heller med lokal avsedd för annan verk-
samhet än mjölk- och brödhanciel. Den får ej ligga på mindre avstånd än 6 meter från avträde, 
urinkur eller från stall, fähus och svinhus eller därtill hörande gödselbehållare och må ej heller, 
såvida densamma ej är förlagd till s. k. överbyggd gård, ligga lägre än 1 meter under den om-
givande markens yta. 

Lägenhet för bedrivande av bageri- och konditorirörelse i större omfattning skall hava tillgång 
till följande lokaler och utrymmen arbetsrum samt vid s. k. indirekt eldning särskilt eldningsrum, 

E 	
jäsningsrum, lagerrum, avsvahiingsruni, diskningsrum 
och omklädnadsrum med toalett och tvättställ. 

- 	 1 	 Ar rörelsen av mindre omfattning må jäsnings- 
Dakor 	 rummet kunna utbytas mot s. k. jäsningsskåp, om- 

klädnadsruminet mot garderob eller klädskåp, disk- 
rj 	 ningsruminet mot en i arbetsrummet anordnad disk- 

ningsavdelning. Ar arbets- eller lagerrummet av 
__________ 	 tillräcklig storlek, må även i dylikt bageri avsval- 

-'dgatig  til/, 	 TTI 	 iiingsrummet kunna uteslutas. /aggr foolstil 
Arbetslokalen skall hava en golvyta motsvarande 

7 —8 kvm, per arbetare. Takhöjden bör vara minst 
l meter. 

Vattenledning skall finnas indragen i arbetsrum 
och diskningsruni samt i omklädnads- eller toalett- 

, rum. 1 diskningsrummet hör finnas golvbrunn till 
- 	 allmän avloppsledning eller diskho med botten- 

avlopp. 
Golven skola vara av fast, slätt material (sten-

plattor, väl hopfogade, stålslipad cement eller dyl.) 
eller av trä, belagd med matta av geriomgjuten li-
n ole um. 

Väggarna skola till en höjd av 1.80 ni. vara 
klädda med kakel eller vara oljemålade i ljus färg. 
Ovre delen av väggarna samt taken må vara lim-
strukna. 

Arbetsrum skall hava fullgod, direkt dagertill-
fiirsel. 

1 arbets-, lager-, disknings- och omklädnadsrum 
skola finnas friskluftsintag (överfönster försedda med 
lämpliga öppnings- och stängningsanordningar, vägg- 
v'ntiler ej understigande 12 X 12 cm. o. s. v.'. Lika-
l'(les skall i samtliga rum finnas tillgång till till- 
riickliga evakueringskanaler. Ifrågavarande evaku-
.ringspipOr skola vara försedda med ställhara ventiler 
av resp. pipors storlek. 

1 arbetsrummet uppställda bakhord få ej vara 
väggfasta. De skola hava skivor av fast material 
eller av trä (ek, bok, kvistren furu) samt vara väl 
hopfogade och täta. 1 lagerrummet skall finnas löst 
spjälgolv eller slanor av trä för uppläggning av 
mjölsäckar. Mjölhingarna böra invändigt vara klädda 
med plåt (ej zink- eller blyhaltig) samt flyttbara. 

'/iO 	/ 	2 	.3 	v 

Norinaplaii av niindre bageri i sa,iibaiul ,ntl 
mj ölkbutik. 
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RÅD OCH ANVISNINGAR 
beträffande inredning och anordnande av kök för rna tseri'ering jämte vissa 

ordningsföreskrifter för bedrivande av sådan rörelse. 

Lägenhet, som här avses, får ej tagas i bruk, förr än hiilsovårdsnämnden lämnat sitt till-
stånd därtill. 

Lägenhet, som ovan sägs, får ej hava förbindelse med bostad eller lokal för aunati verk-
samhet, ej heller med trappa eller passage hörande till bostad. 1)en får ej ligga på mindre av-
stånd än 6 meter från avträde, urinkur eller från stall, fähus och svinhus eller därtill hörande 
gödselbehållare och må ej heller ligga lägre än 1 meter under den angränsande markens yta. 
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Lägenheten skall utgöras av kök, förvaringsrum med skilda utrymmen för kött, mjölk och 
fisk, kallskänk, diskningsrum, eller diskniiigsavdelning, renseri samt garderob och toalett med 
tvättanordning. 

Kökets storlek beräknas efter inredning (spisarnas antal och storlek 0, s. v.). Golvarealen 
må likväl ej understiga 4 X 5 meter. Takhöjden hör vara minst 3 meter. 

Kök och diskningsrum skola vara försedda med vattenledning och avlopp till allmän av- 
loppsledning. 

Golven skola vara av fast material (stemi- eller ce1uentplattor eller annat lika tjänligt ämne 
eller av trä, belagt med matta av genomgjuten linoleum. 

Väggarna skola, därest de ej äro klädda med kakel eller dylikt, vara oljemåiade i ljus färg. 
Taken skola vara oljemålade. 
1 köket skall finnas fullgod, direkt dagertillförsel. 
1 kök, kallskänk och andra förrådsrum för matvaror samt i diskningsrurn och renseri ko1a 

finnas friskiuftsiritag (överfönster försedda med lämpliga öppnings- oli 5tiii1g!linSflflOr(I 
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väggventiler ej understigande 12 x 12 cm. eller annan därmed jäinförlig anordning) samt 
evakueringsventiler av resp. evakueringspipors dimensioner. Inom kök befintligt skafferi för 
matvaror skall hava egen friskluftsventil. 1)är st erfordras förstärkes luftomsättningen genom 
elektriska fläktanordningar. 

Diskbänken bör vara försedd med skiva av fast material (marmor, sten eller dyl.) eller 
vara klädd med plat, eller annat lika tjänligt ämne. 

För diskningens utförande böra finnas lämpliga av hälsovårdsnämnden godkända anord-
ninga. 

Uppläggning av de diskade föremålen på trasor, skynken och dylikt må ej förekomma. 

RÅD OCH ANVISNINGAR 
l)etl'iiffande inredning och anordnande av kök för kaffeservering jämte vissa 

ordningsföreskrifter för bedrivande av sådan rörelse. 

Lägenhet, som här avses, får ej tagas i bruk, förr än hälsovårdsnämnden lämnat sitt till-
stånd därtill. 

Lägenhet, som ovan sägs, får ej hava förbindelse med bostad eller lokal för annan verk-
samhet. Lägenheten får ej ligga på mindre avstånd än 6 meter från avträde, urinkur eller 
från stall, fähus och svinhus eller därtill hörande gödselbehållare och må ej heller ligga lägre 
än 1 meter under angränsande markens yta. 

Lägenheten skall utgöras av kök med skafferi samt klädskåp. 
Köket skall hava en golvyta ej understigande 3 X 3 meter. Takhöjden bör vara minst 

3 meter. 
1 köket skall finnas vattenledning med tillhörande slasktratt. 
Golvet skall vara av fast material (sten, cementplattor eller annat lika tjänligt material) 

eller av trä belagt med matta av genomgjuten linoleum. 
Väggar och tak skola vara oljemålade i ljus färg. 
Köket skall hava fullgod, direkt dagertillförsel. 
Köket skall vara försett med såväl evakuerings- som friskluftsventil. Inom kök befintligt 

skafferi skall hava egen friskluftsventiq. 
Diskbänken bör vara försedd med skiva av fast material (marmor, sten eller dyl.) eller vara 

klädd med plåt, eller annat lika tjänligt ämne. 
För diskningens utförande böra finnas lämpliga av hälsovårdsnämnden godkända anord-

ningar. 
Uppläggning av de diskade föremålen på trasor, skynken och dylikt må ej förekomma. 

RÅD OCH ANVISNINGAR 
beträffande inredning och anordnande av lägenhet för karamell-, konfekt- och choklad-

fabrikation jämte vissa ordningsföreskrifter för bedrivande av sådan rörelse. 

Lägenhet för karamell-, konfekt- och chokladfabrikation får ej tagas i bruk, förr än hälso-
vårdsnämnden lämnat sitt tillstånd därtill. Ansökan om anordnande av sådan lägenhet skall 
innehålla uppgift om lägenhetens adress och innehavarens namn samt i fråga om verksamhet 
av större omfattning (mer än 3 arbetare) vara åtföljd av vederbörliga ritningar jämte ventila- 
tionsförslag. 

Lägenhet, som här avses, får ej hava förbindelse med bostad, ej heller med lokal avsedd 
för annan verksamhet än handel med konditorivaror. Sådan lägenhet må ej ligga på mindre 
avstånd än 6 meter från avträde, urinkur eller från stall, fähius och svinhus eller därtill hörande 
gödselbehållare. Fabriken må ej heller ligga lägre än 1 meter under den angränsande markens 
yta, såvida densamma ej är förlagd till s. k. överbyggd gård. 

Lägenheten bör hava tillgång till följande lokaler och utrymmen: arbetsrum, koknings. 
rum eller kokningsavdelning, diskningsrum eller diskningsavdelning allt efter fabrikens storlek 
och rörelsens omfattning, puderrum, lagerrum för råvaror, lagerrum för färdiga produkter, 
kartonger, lådor, askar in. ni. samt omklädnadsrum med toalett och tvättställ. 

Vid fabrjkation i liten skala må, såsom ovan antytts, kokning och paketering kunna få 
verkställas i arbetsrummet. Likaså må därstädes även kunna anordnas plats för diskning 
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av formar, grytor och annan redskap, allt under förutsättning att arbetsrummet är av till-
räcklig storlek och fabriken har nöjaktig tillgång på utrymmen i övrigt. 1 sådan mindre fabrik 
må även omklädnadsrummet kunna iithytas mot garderob eller klädskåp. 

Arbetsrummet skall hava en golvyta motsvarande 8-10 kvm, per arbetare. Takhöjden bör 
vara minst 3 meter. 

Vattenledning med golvbrunn och slasktratt skall finnas anordnad i arbetsrummet. Likaså 
skall i såväl disknings. som omklädnadsrum finnas vattenledning med diskho i det förra och 
tvättställ i det senare rummet. 

Inom mindre fabrik, där särskilt diskningsrum och särskilt omklädnadsrum saknas, skall i 
arbetsrummet anordnas såväl tvättställ som diskningsho med bottenavlopp. 

Golven skola vara av fast material (stenplattor, stålslipad cement eller annat lika tjänligt 
ämne). 

Väggarna skola till en höjd av 1.80 ni. vara klädda med kakel eller annat lika tjänligt 
ämne eller vara oljemålade i ljus färg. Ovre delen av väggarna samt taken kunna vara lim-
strukna. 

1 såväl arbets- som diskningsrum skall finnas fullgod, direkt dagertillförsel. 
1 samtliga till lägenheten hörande lokaler skall finnas friskluftsintag (överfönster, försedda 

med lämpliga öppnings- och stängningsanordningar, väggventiler ej understigande 12 X 12 cm.). 
Likaledes skall i samtliga rum finnas tillgång till tillräckliga evakueringskanaler. Ifrågavarande 
evakueringspipor skola vara försedda med ställbara ventiler av resp. pipors storlek. 

* 	* * 

Med avseende på äldre lokaler, som redan i många år varit i bruk och som skola 
byta ägare, tillhandagår hälsopolisen allmänheten med råd och upplysningar beträffande 
förändringar som måste vidtagas, för att affären skall kunna överlåtas. En fullt tydlig 
överblick över samtliga livsmedelslokaier inom huvudstaden har man i det kortregister, 
som numera föres å hälsopolisens byrå. 1 detta register finnas, förutom noggranna 
anteckningar om stadens alla livsmedelslägenheter, eu av tillsyningsmännen utförd enkel 
planritnirig över de olika lokalerna. 
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