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Centralstyrelsens Årsberättelse.

Då Styroisen härmed går att afgifva sin tredje årsbe-
rättelse, är det för henne synnerligen glädjande att kunna
inleda den samma med det allmänna omdöme, att det år,
som senast förflutit, fört oss ett betydande steg närmare
målet för våra sträfvanden. På samma gång bör dock till-
läggas, att inom det område, som vår verksamhet närmast
omfattar, under nämnda tid ingen tilldragelse af större vigt
inträffat. Sedan den år 1884 af herr Grefve Björnstjerna i
svenska riksdagen väckta motionen om inskränkning af och
kontroll öfver det vetenskapliga djurplågeriet icke lyckades
vinna kamrarnes bifall, har vid påföljande riksdag ingen
uppträdt för att åvägabringa ett annat och bättre beslut.
Vi kunna emellertid på intet sätt klandra våra menings-
fränder inom riksdagen för denna passivitet, då ett alltför
snart upptagande af en fråga af denna beskaffenhet med
säkerhet skulle hafva medfört eit ogynsamt resultat. Gäller
det någon sak, hvaraf en eller flere kunna hemta materiela
fördelar, så tillämpas ofta med framgång det gamla ord-
språket »trägen vinner»; men gäller det ingenting annat än
att skaffa skydd åt pinade djur, äfven om dessa äro att
räkna i tusental, så skulle mången anse det för mycket be-
gärd t, att han skulle å nyo genomgå och profva handlin-
garna i ett ärende, som för så kort tid sedan tagit hans
möda i anspråk. Man får ej heller vänta, att det stora fler-
talet ännu skall vara i stånd att rigtigt bedöma, hvad den
obegränsade vivisektionsfriheten bär i sitt sköte, och äfven
derföre måste det lända vår sak till gagn, att en fullstan-



digare upplysning hinner spridas och det allmänna omdömet
vinna större enhet och fasthet, innan vidare försök göras
att ntverka några åtgärder från den lagstiftande magtens
sida. Förberedande arbeten i ändamål att sätta allmänhe-
ten i tillfälle att bilda sig en rigtig föreställning om vivi-
sektionens art och beskaffenhet, sådan den utvecklat sig sär-
skildt i de nordiska länderna, hafva redan blifvit gjorda,
och skola, så snart ske kan, fortsättas.

Det är emellertid tydligt, att en fråga, som rör ett så
vigtigt menskligt intresse, och som derföre framkallat en så
kraftig rörelse inom hela den civiliserade veiiden, icke är
beroende af en tillfällig motgång i ett eller annat land.
Öfverallt hafva skaror uppträdt för att motarbeta och be-
kämpa det barbari, som under vetenskapens täckmantel ho-
tar att inbryta och fråntaga menskligheten alla de eröfrin-
gar, som den äkta civilisationen gjort, samt i stället införa
egennyttans och njutningslystnadens falska och ytliga civi-
lisation. I denna kamp är hvarje seger, som vår sak vin-
ner i det ena landet, egnad att lända till hennes befräm-
jande i alla de öfriga, och framför allt med afseende härpå
kunna vi med skäl säga, att det senaste året varit en för
våra sträfvanden gynsam tid. Hittills var det endast i Eng-
land, som några inskränkande stadganden furmos för vivi-
sektionens utöfning; men under detta år hafva tvänne an-
dra på den andliga odlingens skala högt stående länder
funnit sådana stadganden nödvändiga. I början af året ut-
färdade den preussiske kultusministern (Gossler) till samt-
liga vederbörande medicinska fakulteter en förordning af
följande lydelse:

1. Experiment på lefvande djur få endast företagas för
allvarliga forsknings- eller vigtiga undervisnings-ändamål.

2. Vid föreläsningar äro djurförsök tillåtna endast i det
omfång, som är nödvändigt för att det föredragna må kunna
fullt förstås.

3. De operativa förberedelserna till föreläsningsexperimen-
ten böra i regeln verkställas före den egentliga demonstrationens
början och i åhörames frånvaro.



4. Djurförsök få endast utföras af professorerne och do-
centerne eller under deras ansvar.

5. Experiment, som utan väsentlig skada för resultatet
kunna utföras på lägre djur, skola företagas på dessa och icke
på högre djur.

6. I alla de fall, då det icke är helt och hållet oförenligt
med försökets ändamål, måste djuren före försöket follständigt
och på ett varaktigt sätt göras känslolösa genom bedöfvande
medel.

Helt nyligen har äfven den österrikiske undervisnings-
ministern (v. Conrad) utfärdat en förordning i enahanda
syfte. Den innehåller icke blott samma bestämmelser som
den preussiska, utan går i vissa afseenden ännu längre, i
det att t. ex. vivisektioner för undervisningsändamål till-
låtas »endast undantagsvis och blott då de äro oundgäng-
ligen nödvändiga», hvarjemte uttryckligen föreskrifves, att
djurförsök icke få ega rum annanstädes än i de af staten
auktoriserade medicinska anstalterna.

Det torde knappt behöfva erinras, att flera bland dessa
bestämmelser voro upptagna i den af herr R. Arfwedson
vid 1881 års riksdag väckta motion i detta ämne, samt att
de framkallade det kraftigaste motstånd från de svenska
medicinska myndigheternas sida och af dem förklarades
vara icke blott onyttiga, utan i högsta grad skadliga. Utan
tvifvel innefatta. de ganska vigtiga inskränkningar, men att
de hvarken äro onödiga eller kunna på minsta vis vara
skadliga, blir satt utom allt tvifvel, då man betänker, att
förbemälde preussiske kultusmmister vid flera tillfällen
offentligen uppträdt såsom en varm vän af vivisektionen
och dess idkare, hvaraf man kan med visshet sluta, att han
utfärdat ofvannämnda stadganden efter inhemtadt yttrande
och förslag från framstående fackmän. Det är att hoppas,
att liknande föreskrifter, och ännu bättre sådana, skola vinna
tillämpning äfven i de nordiska rikena, sedan de nu vunnit
erkännande och tillämpning i Europas förnämsta kulturländer,
samt att inom kort äfven våra vivisektorer skola upphöra
att tala om vådan af vivisektionens inskränkning, eller åt-



minstone att de ej längre skola i detta hänseende kunna
missleda det allmänna omdömet.

Ingen hade väl kunnat vänta, att våra sträfvanden nå-
gonsin skulle komma att i väsentlig mån befrämjas af våra
motståndare sjelfve, men under det senast förflutna året
har icke desto mindre något sådant verkligen inträffat.
Hvar och en känner, att de, som försvara vivisektionen,
ofta och gerna tala om dess nytta i och för läkarekonsten.
Under loppet af December månad nästlidet år gjordes på
ett sjukhus i London försök att med vägledning af Profes-
sor Ferriers vivisektionsresultat xitföra en hjernoperation,
och försöket tycktes i början hafva aflupit lyckligt. Det
var naturligt, att man genast skyndade att meddela allmän-
heten detta oväntade och, såsom man ville låta förstå, all
deles afgörande bevis på vivisektionens förträfflighet. I
Times för den 16 December lästes ett bref, undertecknadt
F. R. S., hvars början hade följande lydelse:

Min Herre! Under det biskopen af Oxford och professor
Ruskin sistlidne Tredags eftermiddag * på temligen ohållbara
grunder förklarade sig mot vivisektionen, satt i en af fönster-
fördjupningarna på hospitalet för epileptiske och lame i Regents
Park en patient, stödd mot mjuka kuddar i sin sjukstol, visser-
ligen blek och aftärd, men med ett förhoppningsfullt leende på
sitt ansigte. Denne man kunde hafva haft ett vigtigt ord att
säga i denna sak; han kunde hafva berättat, att det var dessa
af nämnde herrar så strängt fördömda försök på lefvande djur,
som han hade att tacka för sitt lif och hans hustru och barn för
att de undgingo en smärtsam förlust och räddades från armod.

Till utgifvaren af »The Times».

Brefskrifvåren yttrade vidare, att detta sjukdomsfall in-
vigde en ny sera i hjernkirurgien, att det gåfve ett lysande
exempel på de välgerningar, som fysiologiska undersöknin-
gar äro egnade att skänka menniskoslägtet, och att det på
ett afgörande sätt ådagalade den moderna medicinska veten-
skapens noggranhet och tillförlitlighet. Han meddelade i
sammanhang härmed, att det ifrågavarande fallet var en

* Vid ett den 9 Dec. hållet meeting.



svulst på hjeman, och att det var vivisektionen allena, som
satt kirurgien i stånd att, medan patienten ännu lefde, be-
stämma sådana svulsters läge. »Kliniska och patologiska
iakttagelser hafva icke lemnat någon ledtråd beträffande
sjukliga bildningars plats i hjernmassan»; endast professor
Ferriers försök hade förmått göra det. Vägledd af dessa,
hade d:r Hughes Bennet noga bestämt, hvar svulsten låg,
och omgifven af en allvarlig och intresserad läkareskara
hade mr Godlee gjort en öppning i hufvudskålen och hjern-
hinnorna just på det af d:r Bennet betecknade stället. Svul-
sten fanns der verkligen och blef borttagen; operationen
hade lyckats: patienten var konvalescent och inga ogyn-
samma sympton hade visat sig; en hel verld af glada för-
hoppningar hade öppnat sig för honom; — och allt detta
hade blifvit möjligt endast »genom offret af några få kani-
ner och apor, som dessutom voro bedöfvade, då de opere-
rades».

Så långt. brefskrifvåren. I en ledande artikel rörande
föremålet för detta bref försvarade äfven Times på det ifri-
gaste vivisektionen, samt yttrade bland annat, att det fakti-
ska bevis på nyttan af densamma, hvilket dess motståndare
hade fordrat, nu ändtligen förelåge, samt att allt tal om
vivisektionens gagnlöshet hädanefter måste förstummas.

Men det var i stället talet om vivisektionens nytta, som
hastigt måste förstummas. Den omtalade patienten dog inom
några få dagar, och redan den 27 December förklarade den
medicinska tidskriften British Medical Journal, att offentlig-
görandet af förberörda tilldragelse var en beklaglig obetänk-
samhet.

Så förvandlade sig den bebådade segern till ett eklatant
nederlag. Vi hafva endast anfört sjelfva fakta och anse öf-
verflödigt att dervid knyta några vidare reflexioner. Upp-
lysningsvis bör dock anmärkas, först och främst, att det är
en osanning, då ofvannämnde brefskrifvare talar om »några
få kaniner och apor», samt att dessa alltid varit bedöfvade;
för det andra, att medicinskt bildade motståndare till vivi-



sektionen påstått, att svulsten alldeles icke blef funnen på
det af d:r Bennett angifna stället, och slutligen, att den här
omtalade professor Ferrier, på hvars vivisektionsresultat ifråga-
varande operation grundade sig, är samme man,- om hvilken
hans ännu ryktbarare yrkesbroder på hjernfysiologiens om-
råde, professor Munk i Berlin, fäller följande omdöme:

Herr Ferriers resultat kunna icke vinna det ringaste för-
troende hos någon, som granskar hans försök. Någon egentlig
undersökning kom icke ens i fråga: otympliga voro operationerna,
otympliga iakttagelserna, otympliga slutsatserna *. . . Herr Ferrier
har icke ens haft lyckan att gissningsvis träffa det rätta, och alla
hans uppgifter (om hjernan hos aporna) äro falska. **

En annan tilldragelse, som omedelbart åsyftar vivisek-
tionens förhärligande, men som i stället efter all sannolikhet
skall bidraga att göra den till föremål för allmänhetens ovilja,
bör vid detta tillfälle icke med tystnad förbigås. Enligt
hvad den senaste årsberättelsen från »Société Francaise con-
tre la vivisection» gifver vid handen har man beslutat att i
Paris uppresa en minnesstod öfver Claude Bernard. Statyen
skall framställa den ryktbare vivisektorn i upprätt ställning
och bredvid honom en hund, fastbunden vid ett vivisektious-
bord. Årsberättelsens författare gör i anledning häraf föl-
jande anmärkning:

Detta förråder total brist ej blott på moralisk, utan äfven
på estetisk takt. Det är en ren skandal, mot hvilken ej blott
vårt samfund, utan ännu mer den offentliga smaken borde pro-
testera. Man kan förlåta Claude Bernard gräsligheten af de me-
del han använde för ett mål, som då ännu kunde anses möjligt
att uppnå; men att bredvid honom sjelf utställa till allmänt åskå-
dande och föreviga i marmor eller brons'just dessa gräsliga me-
del, då man i stället bort hafva nog blygsel för att dölja dem —

det är dock rent af obegripligt; det är att på samma gång van-
ära både konsten och vetenskapen.

Ingen lär kunna förneka, att detta omdöme är till alla
delar rigtigt och att den beryktade fysiologens beundrare i

* Dbar die Functionen der Grosehirnrinde, s. 7.
** Anf. st. sid. 37. •



sin ifver att förhärliga honom, i sjelfva verket stält honom
vid skampålen. Om han förtjent det eller ej, må vara en
sak för sig; men det kan omöjligen bestridas, att, om man
ock skulle kunna upptäcka ett spår af rättvisa deri, att men-
niskan i kampen för tillvaron visar hårdhet och obarmher-
tighet mot varelser, som göra henne skada och så till vida
kunna betraktas såsom hennes fiender, så är det dock i hög-
sta grad orättvist och oförsvarligt, att hon väljer till föremål
för sin grymhet sina trognaste bundsförvandter och vänner.
Och om afsigten, då man uppreser en offentlig ärestod åt
någon, är att framställa honom såsom en förebild, hvilken
andra böra, så mycket som möjligt, sträfva att efterlikna,
så är onekligen ifrågavarande ärestod ett försök att demora-
lisera i stor skala, men lyckligtvis ett försök af den beskaffen-
het, att man kan med visshet veta, att det skall misslyckas.

Om vi sålunda hafva all anledning att förhoppningsfullt
se framtiden till mötes, så måste vi dock djupt beklaga, att
under årets lopp döden bortryckt från oss ej mindre än fyra
män, som hvar i sitt land höllo vår fana högt, och som vi
derför äro skyldiga den lifligaste erkänsla. Dessa män äro:
Lord Shaftesbury, president för den största och verksammaste
antivivisektionsförening, som finnes (Victoria Street Society),
samt för öfrigt en af Englands erkändt utmärktaste person-
ligheter; vidare den berömde franske skalden Victor Hugo,
hederspresident för »la Société Francaise contre la vivisec-
tion», och slutligen, inom vår närmare krets, professor H. V.
Kaalund, medlem af styrelsen för den danska afdelningen
af vårt samfund, samt doktor K. A. Lindström, redaktör
för den ansedda svenska tidningen Nya Dagligt Allehanda.
Visserligen sträckte sig desse mäns verksamhet långt utom
vårt område; men de voro alla varma vänner af våra sträf-
vanden och hafva i utomordentlig grad bidragit att främja
dem. Det är att hoppas, att andra skola träda i deras ställe,
men länge skola vi dock sakna och alltid med upprigtig



tacksamhet ihågkomma de ädle hädangångne. Frid öfver
deras stoft och ära åt deras minne!

Slutligen får styrelsen meddela, att de vid sista års-
sammankomsten hållna föredrag, äfvensom de i förra års-
berättelsen omnämnda uppsatser, hvilka hade blifvit aftryckta
ur Nya Dagligt Allehanda och af tidningens redaktör skänkta
till Samfundet, blifvit utdelade till alla inländska djurskydds-
föreningar, till flera ■ bibliotek och till samtliga utländska
antivivisektionsföreningar.

Beträffande Samfundets ekonomiska angelägenheter får
styrelsen hänvisa till den revisionsberättelse, som nu kommer
att uppläsas.



Till Nordiska Samfundet till bekämpande af
det vetenskapliga djurplågeriet.

Undertecknade, som erhållit uppdrag att granska Nor-
diska Samfundets för bekämpande af det vetenskapliga djur-
plågeriet styrelses och skattmästares räkenskap och förvalt-
ning under år 1884, få, efter fullgjordt uppdrag, meddela
följande

Behållning från år 1883 871: 73.

Sammandrag af räkenskapen:
Debet.

Från Samfundets afdelning i Finland. 53: 84
Dito dito i Norge... 175: 10

Inkomster:

Gåfvomedel, inberäknadt andel i in-
komsten af en vid slutet af år
1883 i hufvudstaden anordnad ba-
zar till befrämjande af djurskydds-
arbetet inom de nordiska länderna 7,693: 39

Räntemedel ._ 261: 68
Ledamotsafgifter 342: — 8 526: 01.

Utgifter:

Summa 9,397: 74.

Kredit.
För spridning af årsberättelsen för år

1883 29: 40.
Tryckningskostnader och annonser 1,131: 72.
Till Samfnndets afdelning i Danmark. 513: 90.

Transport 1,675: 02.



Transport 1,675: 02.

Uppbördsprovision, postporto, expenser
m. m 134: 11.

För börslokalens begagnande vid olika
tillfällen __._ - 107: 24

Arvoden 230: — 2 146: 37.
Behållning till år 1885:

Å 6 månaders deposition i Skandina-
naviska Kreditaktiebolaget 6,500

Å folioräkning i Stockholms enskilda
bank 700

Kontant hos skattmästaren.. 51: 37. 7,251: 37.
Summa 9,397: 74.

Kapitaltillgången har sålunda, ehuru utgifterna ej varit

kr. 64 öre, af hvilket glädjande förhållande tydligen fram-
obetydliga, under sistlidne år ökats med ej mindre än 6,379

fundets verksamhet.
Med vitsordande af såväl styrelsens ådagalagda nit och

går, att allmänheten med stigande intresse omfattar sam-

omtanke för befrämjande af samfundets ändamål, som ock
den synnerliga ordning och noggrannhet, hvarmed räken-
skapen blifvit förd, få revisorerna hemställa, att ansvars-
frihet för 1884 års förvaltning måtte vederbörande tacksamt
meddelas. •

C. Drake.

Stockholm den 26 September 1885.

Fred. Sandberg.



Djurskydd och Vivisektion.
Föredrag af A. L. Nordvall.

Det torde för de fleste vara bekant, att frågan om det
allmänna djurskyddets ställning gent emot vivisektionen
blifvit i viss mån olika uppfattad, så att, medan en del
djurvänner förklarat kampen mot vivisektionen för en af
djurskyddets allra vigtigaste uppgifter, andra åter uttalat sig
tveksamt och icke intagit någon bestämd hållning i detta
hänseende. Att i alla händelser nämda fråga är af mycket
stor vigt, lärer hvar och en utan betänkande medgifva, och jag
har derföre ansett mig böra påkalla några ögonblicks upp-
märksamhet för ett närmare skärskådande af den samma.

Det må tillåtas mig att inleda mitt föredrag med ett
yttrande, som för vid pass tio år sedan lästes i den Ham-
burgska djurskyddsföreningens årsberättelse. Författaren
till nämnda årsberättelse, D:r Warburg, yttrar deri bland an-
nat följande:

Om man frågar allmänheten livad hon tänker om djurskydds-
föreningarnas sträfvanden och syften, så skall i de flesta fall hvar
och en villigt medgifva, att de kraftigt bidraga till råhetens minsk-
ning, sedernas förbättring och hjertats förädling; men om man
på djurskyddets särskilda områden söker motarbeta och afskaffa
det ena eller andra slaget af grymhet, så skall man i alla dem,
som känna sig på något sätt träffade af tadel eller inskränkta i
sitt godtycke, finna sina mest förbittrade fiender. Ifrar man mot
de oerhördt pinsamma vivisektionerna, så skaffar man sig fysio-
logerne på halsen och dessutom alla de unga doktorskandidaterne,
som vilja förvärfva ett namn genom sina gradval-dissertationer,
och man får då'höra, att djurskyddet visserligen är en förträff-
lig sak, men att det alldeles icke är befogadt att lägga något
band på vetenskapen. Vill man förorda en i möjligaste måtto
snabb och smärtfri slagtmetod, så komma Rabbinerne och samt-
lige anhängarne af Talmuds läror och påstå, att strupafskärning



är det mildaste sättet att döda boskapskreatur, eller ock säga
de, att en djurskyddsförening icke har någon rätt att göra an-
märkning mot religiösa bruk. Föga mer välvilja röner man af
slagtame, om hvilka från flera håll förspörjes, att de ådagalägga
stor afvoghet mot allt hvad djurskyddsföreningar heter. — Ifra
vi mot hetsjagter, så komma alla amatörer af detta nöje och göra
front emot oss. Vill man införa förbättringar i kreatursforslingen,
så har man emot sig alla boskapshandlare, hvilkas diktan och
traktan går ut på att i hvarje vagn inpacka så många djur som
möjligt. Kämpar man emot, att omnibusar, spårvagnar och åkare-
droskor intaga alltför många passagerare, så råkar man i kon-
flikt med egarne af dessa fortskaffningsmedel. Söker man un-
danrödja det djurplågeri, hvarifrån de beryktade Strassburgska
gåslefverpastejerna leda sitt ursprung, så har man emot sig ej
allenast delikatessbandlarne och dem, som hafva till yrke att
proppa gäss, utan äfvcn alla gourmander i verlden. Tadlar man
det redan af ekonomiska skäl förkastliga fogelmördande, som be-
drifves för att förskaffa våra moderna damer en löjlig prydnad, så får
man till fiender modets oräknelige dyrkare.

Så kan en djurskyddets förfäktare med Körner utropa: »fien-
der rundt omkring oss!» och vissheten att på alla områden, dit
hans verksamhet sträcker sig, träffa motståndare, måste vara ho-
nom en allvarsam maning att gå tillväga med synnerlig omtanke
och försigtighet och att endast långsamt skrida framåt. Talley-
rands ord: »aldrig vara för ifrig!» och v? Langenn's »utan rast
och utan hast!» hafva ingenstädes,bättre tillämpning, än då fråga
är om att befrämja djurens skydd.

Sådan var den erfarenhet, som denne djurskyddets kraf-
tige förkämpe haft tillfälle att göra under en lång följd af
år. Vi behöfva knappt tillägga, att hans ord delvis ännu i
dag äro lika träffande, som då do nedskrefvos; men å andra
sidan bör och kan icke förnekas, att djurskyddssaken under
det senaste decenniet gjort stora och vigtiga framsteg, och att
hon i många afseenden befinner sig i ett vida gynsammare läge
än förut. Först och främst har antalet af hennes anhängare och
vänner tillvuxit i en alldeles oväntad grad, och vidare och i
följd häraf har också det öppna motstånd, som hon i början
mötte, till icke ringa del försvunnit. Man får nu mera endast
sällan höra talas om »pjunkig känslosamhet», om »djurskyd-
dets fantaster» och dylikt, sedan dessa »fantaster» nu mera



kunna räknas i hundratusental. Mängden är redan i och för
sig af stor betydelse; men hvad som dock är ännu mera
löftesrikt för våra sträfvandens framgång är, att så många
utmärkta personligheter, både män och qvinnor, icke blott
gillat dem, utan omfattat dem med en värma och en energi
som äfven våra motståndare måste beundra.

Emellertid äro de svårigheter och hinder, som ännu
återstå att öfvervinna, långt större och mägtigare, än man
i allmänhet föreställer sig. Att yrka på rättvisa mot djuren,
ja att fordra någon som helst rättighet för dem är ju alltid
att yrka på en inskränkning i den magtfullkomlighet, som
menniskan så gerna vill tillmäta sig öfver dem. Alla de,
som känna en sådan inskränkning obeqväm eller på något
sätt stridande mot sina intressen, äro naturligtvis våra. öpp-
na eller hemliga fiender. Ännu flere äro dock de, som så
uteslutande tänka på sig sjelfva och sina egna fördelar, att
de äro fullkomligt likgiltiga för hvad andra varelser måste
lida och utstå. De äro i sanning oräkneliga, som ännu i
dag, liksom fordom Kam, fråga: skall jag taga vara på min
broder? och är det möjligt att fråga så om sin broder, huru
mycket mera då om andra menniskor, och huru mycket
mera om varelser, med hvilka slägtskapen är ännu och ojem-
förligt mera aflägsen! Det måste derföre med skäl väcka
förvåning, att, då det annars är vanligt, att ingen vill göra
sig något besvär eller underkasta sig någon uppoffring utan
löfte eller hopp att i en eller annan form erhålla betalning
derför, ändock så många känt sig manade att offra tid,
krafter och penningar för att hjelpa varelser, som ej kunna
belöna, icke ens prisa och berömma. Men detta faktum
visar dock ovedersägligen, att det också finnes menniskor,
som lyssna till andra röster än' egennyttans, menniskor, som
insett, att orättvisan och obarmhertigheten äro de största af
alla brott och tillika källan till menniskoslägtets flesta och
största lidanden, samt att kampen mot dessa magter, icke
minst då den åsyftar att skydda de mest värnlösa, i sjelfva verket
är en kamp för mensklighetens högsta och vigtigaste intressen.



Det gifves emellertid flera och väsentligen olika slag af
djurvänner. Det finnes många, som fattat en synnerlig til I -

gifvenhet för någon viss eller några vissa individer af det
ena eller andra djurslagtet, och som åt dessa egna en utom-
ordentlig grad af ömhet, men det oaktadt kunna ådagalägga
stor grymhet mot andra. Det är af sig sjelf tydligt, att en.
så beskaffad djurvänlighet helt och hållet beror af slump
eller nyck och således icke kan vara af det rätta slaget.

Det gifves vidare ganska många, som ifrigt förfäkta
den grundsatsen, att hvar och en bör sköta och vårda sina
husdjur väl, men endast i den afsigt, att djuren må så
mycket längre kunna bibehålla sina krafter och sålunda
desto mera kunna gagna sina egare. Af detta skäl vårdar
mången landtman sina hästar, sina oxar, sina kor o. s. v.
på det omsorgsfullaste, så länge det synes löna sig,1 men
betraktar dem icke desto mindre endast som maskiner: korna
äro maskiner, som producera mjölk, hästarne och oxarne
äro maskiner, som draga lasset eller plogen. Han vårdar
dem som annan redskap; men när de äro förbrukade, eller
icke längre användbara, så är det också slut med omvård-
naden och ömheten. Han säljer då sin gamla utslitna-häst
till någon, som kan och har lust att utpina de sista ännu
återstående krafterna, och när oxarne eller korna skola föras
till slagtaren, så frågar han icke efter, om de under forslingen
frysa, svälta, törsta eller på annat sätt pinas aldrig så
mycket, innan de uppnå sin slutliga bestämmelseort. Här
är uppenbarligen egennyttan den enda bevekelsegrunden,
och skulle man fråga en sådan djuregare, om han hyser
något verkligt medlidande för desse stumme tjenare, som
under hela sitt lif användt sina krafter till hans nytta, så skulle
sannolikt ett löje eller en axelryckning blifva det enda svaret.

Det finnes vidare icke få, som ogilla i synnerhet vissa
slags djurplågerier, emedan de deruti se en yttring af råhet,
som sårar deras känsla. De yrka derföre framför allt, att
sådana råheter måtte vara bannlysta från offentliga platser;
livad som sker i det undangömda är, mena de, af jemförelse-



vis ringa betydelse. Djurplågeri är, enligt deras tanke, icke
något i och för sig orätt, utan endast något fult, som bör
förbjudas blott derföre, att det stöter skönhetssinnet och
sårar den yttre anständigheten.

Slutligen finnes det ganska inånga, som hysa upprigtig
afsky för all grymhet mot djur, då den är onödig, men
hvilka dock anse för en afgjord sak, att djuren icke äro
till för annat än att tjena menniskan till nytta, och att
hvarje menniska har full rätt att underkasta dem hvilka
lidanden som helst, om hon deraf kan hemta någon fördel
för sin egen räkning. Hos dessa djurvänner finnes onekli-
gen ett spår af verkligt medlidande; men det är så svagt,
att den minsta utsigt på vinst eller fördel förmår utplåna
det.

Det torde knappt beböfva sägas, att alla de, som af före-
nämnda motiv ifra mot djurplågeri, antingen ledas af blott
egennytta, eller sjelfve väsentligen misskänna sina verkliga
bevekelsegrunder. Det är visserligen fullkomligt sant, att
det är klokt och i ekonomiskt hänseende fördelaktigt att
omsorgsfullt vårda sina husdjur, men att göra det af sådant
skäl kan tydligen icke kallas djurskydd i egentlig mening.
Det är äfvenledes sant, att djurplågeri är en yttring af rå-
het, som är egnad att framkalla ogillande äfven från este-
tisk synpunkt; men det bör vid minsta eftertanke blifva
klart, att det icke är en blott estetisk känsla eller obehaget
af något oskönt, som upprör oss, då vi se någon misshand-
la ett djur, t. ex. en hund, som, så långt han förmår och
förstår, söker göra sin husbonde till viljes, eller då vi se
någon med hugg och slag framdrifva en gammal utsvulten
häst, som dignar under bördan, eller då vi se någon utöfva
hvilken obefogad grymhet som helst mot ett djur, som icke
kan försvara sig. Må vara, att en och annan betraktar
dylikt och öfver hufvud allt djurplågeri endast såsom något
för skönhetssinnet obehagligt, men i grunden och hos de
fleste kommer detta obehag deraf, att deras moraliska känsla
är sårad. Det sanna djurskyddet betraktar djurplågeri såsom
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ett moraliskt brott, och från denna synpunkt har tydligen
också lagstiftningen i alla civiliserade länder utgått, då den
intagit förbudet mot sådana handlingar i stramagen. Man
kan omöjligen af blott estetiska skäl ålägga en menniska
straff derföre, att hon till sin nytta använder sin välfångna
egendom, det må vara en utganimal och utsliten häst eller
något annat; och ansåge man ej djurplågeri såsom något
orätt, så hade uppenbarligen strafflagen dermed intet att
skaffa.

Ännu mindre kan naturligtvis egennyttan vara den grund,
på hvilken det verkliga djurskyddet hvilar. Erfarenheten
visar tvärtom, att det mesta djurplågeri, som bedrifves, har
sin orsak i egennyttan. Icke desto mindre är det en san-
ning, att djuren äro till för menniskans nytta; men denna
sanning måste rätt förstås. Just derföre, att den så ofta
och i så hög grad missförstås, är det nödvändigt att se till,
hvad den egentligen innebär.

Först och främst måste erinras, att det nyttiga är af
tvenne väsentligen skilda slag, nemligen antingen sådant,
som främjar blott jordiska syften, d. v. s., som ger oss ego-
delar, anseende, magt och kroppsliga njutningar, eller ock
sådant, som förbättrar och förädlar oss, d. v. s. som gör
oss mera rättrådiga, mera blygsamma i våra anspråk, mera
öfverseende och försonliga, mera villiga att efter förmåga
bringa hjelp åt alla, som behöfva den. Det är af vigt att
noga skilja mellan dessa båda slag af nytta, ty de hafva
helt olika värde. Man kan af lätt insedda skäl kalla det
förra slaget för lägre och det senare för högre nytta.

Då man säger, att djuren äro till för menniskans nytta,
menar man nästan alltid den lägre. Djuren skulle således icke
hafva någon annan bestämmelse än att vara medel för tillfreds-
ställandet af menniskans högmod, hersklystnad eller egennytta.
Emot en sådan uppfattning reser sig hvarje ädel menniskas
naturliga känsla; men man skulle dock kunna finna någon
rimlighet i detta antagande, om dessa myriader af lefvande
varelser icke hade några lidanden. Men nu förhåller det



sig i stället .så, att de alla måste lida, alla utan undantag.
De äro underkastade oräkneliga försakelser: än måste de
hungra, än törsta, än frysa, än plågas af hetta. De äro
oupphörligen utsatta för sina fienders anfall; hvarje djur-
slag har sin naturliga fiende, många till och med flere; och
hvarje djur skall efter ett längre eller kortare lif af möda,
ångest och kamp slutligen duka under för hunger eller
törst eller elementens stränghet eller andra olycksfall. Det
är en gränslös mängd lidanden lagd på djurverlden, och
dessa kräfva nödvändigt en aanan förklaringsgrund, än att
djuren skola bereda menniskan tillfälle att tillgodose sin lägre
nytta. En varelse som lider, han aldrig vara blott medel för
en annan, utan måste derjemte ovilkorligen ha/va sitt eget ända-
mål. Rättvisan fordrar, att ingen nödgas lida, som icke för-
tjent det, eller som ej derigenom kan vinna ett godt, hvil-
ket fullt ersätter smärtan; och den som påstår, att Försynen
lagt på djuren lidandets lott, men ändock icke gifvit dem
någon annan bestämmelse än att bereda menniskan fördelar,
han anklagar Försynen för en grym orättvisa.

Detta är hvad blotta förnuftet kan lära oss; men låtom
oss äfven se till, om erfarenheten vittnar för, att djuren ute
slutande äro skapade till menniskans nytta. Först och främst
hur skall man härmed kunna förlika det obestridliga faktum
att de djur, som verkligen kunna sägas gagna menniskan,
icke utgöra en tusendel mot dem, som icke hafva det rin-
gaste med menniskan att skaffa, som lefva och dö utan att
alls veta af menniskorna och utan att menniskorna på minsta
vis veta af dem? Och huru skulle man vidare kunna för-
klara, att det finnes så många millioner djur, som endast
bringa förderf åt vårt slägte? Tigrar, lejon, ormar och
mångfaldiga andra skadedjur döda årligen stora massor af
menniskor; andra förstöra våra skördar, andra förorsaka här-
jande sjukdomar — månne dessa djur kunna anses vara
skapade endast och allenast till menniskans nytta? Om dem
som påstå sådant, kan man med skäl säga, att de med se-
ende ögon icke se. Lika märkvärdigt är, att de kunna tro



hvad som vid minsta eftertanke måste visa sig vara en på-
taglig orimlighet.

Det måste dock finnas någon anledning till en tro, som
strider mot både förnuft och erfarenhet och ändock är så
allmänt utbredd och så ihärdigt fasthållen. Anledningen är
i sjelfva verket icke svår att finna. Låtom oss göra en jem-
förelse! Att vara högmodig är, såsom alla veta, att vilja
anse sig bättre än andra. Det är dock mycket vanligt, att
högmodiga menniskor icke äro bättre, utan i stället sämre

än andra. Icke desto mindre kunna de förblifva högmodiga
hela lifvet igenom och fortfarande anse sig bättre än andra,
oaktadt hvarje dag ger dem tillfälle att se, att de icke äro
det. Deras tro på sin egen förträfflighet har således intet
annat stöd än högmodet sjelft; men så länge högmodet är
oförminskadt, står denna tro fast, i trots af både förnuft
och erfarenhet. Vi behöfva knappt tillägga, att det förhåller
sig på samma, sätt med den tro, hvarom nyss var fråga.

Låtom oss göra en ytterligare jemförelse! När ett djur
ser något föremål, som det behöfver till sin näring eller till
att bygga sitt bo af, så tillegnar sig djuret detsamma utan
tvekan. På enahanda sätt förfar också det späda barnet,
tills det fått lära sig annat. Af naturen synes hvarje lef-
vande varelse utgå från den enkla förutsättningen: allt till-
hör mig. Sedan kommer lifvets strid och gör oupphörliga
inskränkningar i denna alltomfattande eganderätt, och hvad
menniskorna angår, få de dessutom genom uppfostran och
genom samhällets lagar kännedom om, att hvars och ens
rättigheter äro i hög grad begränsade. Icke desto mindre
står hos de fleste sjelfva grundsatsen »allt är mitt» i sina
allmänna drag qvar; den får visserligen en jemkning genom
tillägget: »utom hvad styrkan eller lagame fråntaga mig»,
men der sjelfviskheten är stark, tillägger hon i tysthet: »och
hvad styrkan eller lagarne fråntaga mig, det är alltsammans
mig frånröfvadt ; ty allt skapadt är till min nytta» (så tän-
ker den egennyttige), »eller för att lyda min vilja» (så tän-
ker den hersklystne). Se der den andra anledningen till



menniskans så vidunderliga anspråk, att allt annat i verlden
skall vara till blott för hennes skull! Ingen må undra på,
att en öfvertygelse, som har sin rot i högmod, egennytta
och hersklystnad, är lika stark och lika allmän, som de drif-
ter, från hvilka den leder sitt ursprung.

Men det ligger dock, såsom redan blifvit sagdt, en vig-
tig sanning till grund för detta anspråk och den sanningen
bör komma till sin fulla rätt. Det eger verkligen i viss me-
ning sin rigtighet, att alla öfriga varelser i verlden äro till för
menniskans skull; endast måste man då, för att ej missförstå
och förvränga denna sanning, tillägga, att menniskan sjelf
är till för de öfriga varelsernas skull. Allt är ett stort or-
ganiskt helt, hvari den ena delen är till för den andra och
alla för del hela. Det är alldeles ingen skam för menniskan
och nedsätter ingalunda hennes värdighet, att hon har plig-
ter att uppfylla äfven mot lägre varelser, om hon sjelf der-
igenom kan blifva bättre och ädlare; ty hennes eget för-
nämsta mål är att förädlas, och vinner hon ej detta mål,
så har hon lefvat förgäfves, huru mycket och hvad helst
hon annars vunnit. Det vore tänkbart — jag vill dermed
ej säga, att det någonsin skall i verkligheten inträffa — att
menniskan kunde göra sig naturens krafter fullkomligt un-
derdåniga, att hon kunde kasta allt ansträngande arbete
ifrån sig och lefva som i ett oafbrutet gästabud; men hvad
gagnade henne det gästabudet, om det beständigt stördes af
kif och tvedrägt, af högmodet, hersklystnaden, elakheten!
Det vore också tänkbart, att menniskorna en gång kunde
komma derhän, att de hade, såsom Aposteln Paulus säger,
»all vishet och allt förstånd»; men om de icke derjemte äf-
ven hade kärleken, så vore det dem, såsom samme apostel
vidare säger, ändock »icke nyttigt», icke nyttigt i detta ords
högsta och sanna mening. De skulle med allt detta ändock
i det väsentliga icke hafva vunnit, utan snarare förlorat, om
de ej lärt att kufva sina onda böjelser och begär, samt
gifvit ökad styrka åt de goda drifterna, d. v. s. låtit väl-
viljan mot lyckligare medvarelser och barmhertigheten mot



de olyckliga uttränga afunden och hatet mot de förra samt
likgiltigheten och hjertlösheten mot de senare. Så besynner-
ligt det än må förefalla, så är det likväl icke desto mindre
sant, att kärleken är det nyttigaste af allt, ty han är vägen
till det högsta goda, och det högsta goda bör väl den förnuft-
begåfvade menniskan i främsta rummet eftersträfva. Skulle
måhända djuren kunna vara menniskan till gagn i denna
sträfvan? Skulle det kanske förhålla sig så, att djuren äro
till för menniskans nytta äfven eller till och med företrädes-
vis i denna betydelse?

Vi behöfva knappt erinra om, att verklig förädling al-
drig kan vinnas derigenom, att man bekämpar en eller flera
onda böjelser för att kunna tillfredsställa andra sådana. Icke
är den menniska bättre än andra, som lägger band på sin
förbittring derför, att hon hyser fruktan för den, som hon
är förbittrad på, eller derför att hon genom honom vill ernå
en fördel, som hon annars skulle nödgas försaka. Ätt kufva
ett ondt begär, för att tillfredsställa ett ännu mägtigare så-
dant, är att utdrifva djeflar med Beelsebul. Det onda måste
bekämpas genom det goda: sjelfviskheten måste undanträngas
för att lemna plats åt kärleken. Hvem skulle ej inse, hvilken
ofantlig nytta menniskan i detta hänseende kan hemta af
djurverlden, hvilka rika tillfällen den erbjuder henne till öf-
ning i godhet och oegennyttigt medlidande! Det är svårt att
endast i beröring med menniskor lära sig att vara rättvis och
god utan egennyttiga biafsigter — än är det fruktan för straff,
än hoppet om belöning, som då utgör den egentliga, ofta
den enda bevekelsegrunden till våra handlingar—, men i
vårt förhållande till djuren kunna sådana biafsigter nästan
aldrig få någon plats; der visa våra handlingar tydligast hvad
vi äro; och den, som lärt sig att mot värnlösa varelser kufva
sina onda lidelser och utan tvång och utan anspråk på be-
löning utöfva rättvisans och barmhertighetens dygder, han
skall förvisso äfven mot sina medmenniskor utöfva dem,
och frukterna af en sådan förädling skola sålunda i främsta
rummet komma menniskoslägtet till godo. I sanning, om



djuren ej hade någon annan bestämmelse än att på detta
sätt bereda vårt slägte nytta, så vore det målet ensamt stort
nog, och skulle man fråga sig, om djuren företrädesvis blif-
vit skapade för menniskans högre eller hennes lägre nytta,
så kan det ej vara tvifvelaktigt, att ju det är den förra,
som Försynen i främsta rummet åsyftat med deras tillvaro.

Utgå vi från denna synpunkt, så blir lätt att finna hvad
som utmärker det sanna djurskyddet till skilnad från det
falska eller blott skenbara. Det förra åsyftar icke endast
att minska de lidanden, framför allt de stora lidanden, som
oförskyldt tillfogas djuren, utan äfven och ännu mer att in-
planta rättvisa och barmhertighet mot alla utan undantag.
Det är djurskydd och menniskoskydd på samma gång. Det
är skydd för den svage mot den starke, och det är skydd
för den starke emot sig sjelf, mot frestelsen att missbruka
sin styrka. Tydligen är detta missbruk desto större, ju värn-
lösare den svage och ju öfverlägsnare den starke är, fram-
för allt i af seende på intellektuel kraft. Derf ör upprör' det
oss mera, då en orättvisa eller grymhet begås af bildade,
än då den begås af obildade menniskor, mera då den begås
med kall öfverläggning, än då den sker af öfverilning, t. ex.
i ett utbrott af vrede. Man kan nemligen ide senare fallen
alltid lägga en del af skulden på okunnigheten eller på ögon-
blickets uppbrusning, och man kan ännu bibehålla hoppet,
att en bättre upplysning och en lugnare besinning skola
framkalla ånger. Men der grymheten utöfvas med berådt
mod och efter uttänkt plan, och dertill försvaras såsom be-
rättigad, der är, menskligen taladt, en sådan förhoppning
omöjlig.

Och just ett sådant djurplågeri är vivisektionen. Tiden
medgifver ej, och det skulle för öfrigt icke vara lämpligt
att vid detta tillfälle närmare beskrifva, huru det plägar
tillgå i »vetenskapens pinorum». De, som önska inhemta
kännedom härom, kunna med lätthet förvärfva den i flera
allmänt tillgängliga skrifter. Hvar och en, som vill göra
sig mödan att genomläsa någon af dessa, skall helt visst



finna sig öfvertygad om, att vivisektionen icke blott är det
grymmaste djurplågeriet och det, som minst kan ursäktas
genom obetänksamhet, okunnighet eller ögonblickets öfver-
ilning, utan äfven det mest förderfvande i moraliskt hän-
seende, emedan det ovilkorligen måste allt mer och mer ut-
plåna den känsla för rätt och barmhertighet, utan hvilken
något sant menniskovärde icke finnes.

Man borde kunnat vänta, att vivisektionens idkare skulle
hafva att andraga några särskilda och oomkullkastliga skäl,
hvarpå de kunde stödja sina anspråk att få ostraffadt göra
hvad som annars är i lag förbjudet och som hvarje ädelt
tänkande menniska måste på det djupaste ogilla och afsky.
De hafva emellertid icke kunnat i hufvudsaken förebringa
några andra skäl än dessa tvenne: att ändamålet helgar med-
len, och att de qval, som vivisektionen förorsakar djuren, äro
en försvinnande obetydlighet. Vi kunna ej underlåta att när-
mare betrakta dessa påståenden.

Hvad först angår den bekanta grundsatsen, att ända-
målet helgar medlen, så behöfver jag, för att den rätt skall
kunna bedömas, endast erinra om, att den af jesuiterne, från
hvilka den är lånad, blifvit använd till att försvara äfven
de förfärligaste brott, och att för öfrigt hvar och en skulle
på samma grund kunna anse sig berättigad att utföra hvilka
gerningar som helst, allenast han kan förebara ett ändamål,
som i och för sig är lofligt. Vill någon förvärfva sig kun-
skaper, och behöfver han för sådant ändamål köpa sig dyr-
bara böcker eller göra kostsamma resor, så skulle det, med
tillämpning af denna regel, vara likgiltigt genom hvilka me-
del han skaffar sig de penningar, som erfordras. Önskar
någon samla ett kapital för att dermed betrygga sig och de
sina mot nöd och brist, så vore han fullt berättigad att för-
skaffa sig detsamma genom stöld eller bedrägeri eller andra
nesliga konstgrepp. Önskar någon hjelpa en vän eller en
anhörig, t. ex. genom att skaffa honom en inbringande syssla,
så vore han berättigad att genom list eller våld undantränga
den eller de mera förtjente, som kunde stå i vägen. Men



hvem skulle ej finna, att sådana läror innebära livarken mer
eller mindre än fullständig demoralisation! Hvilken menni-
ska, som eger oförvilladt samvete, skulle ej inse, att äfven
det bästa ändamål icke kan helga brottsliga medel, men att
sådana medel i stället vanhelga äfven det bästa ändamål!
Det är i de flesta fall icke målet, utan fast mera medlen,
som skilja den rättrådige från förbrytaren. »I af seende på
syftemålen öfverensstämma nästan alla: de vilja hafva sin
goda utkomst, och de vilja hafva magt och anseende; men
för att uppnå dessa syften begagnar sig den ene af ärligt
arbete, en annan af våld och list, och just de olika medlen
stämpla den ene till en redbar och aktningsvärd samt den
andre till en moraliskt dålig menniska. Till och med om
det gäller långt större och högre intressen, t. ex. om någon
söker befrämja sitt fäderneslands verkliga eller förmenta
bästa genom att medelst lönmord undanrödja den eller de
personer, som synas honom utgöra hinder derför, så är han
en grof brottsling, naturligtvis icke för målets, utan endast
och allenast för medlens skull.» Det är visserligen ett faktum,
att många menniskor i sina gerningar låta ändamålet helga
medlen, men de flesta göra det nästan omedvetet eller under
inflytelsen af ögonblickets frestelse och skulle icke ens inför
sig sjelfva vilja tillstå, att de följa en sådan grundsats. Det
är endast jesuiterne och vivisektorerne samt vissa attentats-
män, som göra det med fullt medvetande, och som icke blott
handla efter den, utan äfven försvara den såsom rigtig. Det
är illa nog att handla orätt; men att göra det af grundsats,
är dock tusen gånger värre.

Hvad dernäst angår påståendet, att alla de qval, som
viviselctionen förorsakar djuren, äro en försvinnande obetydlig-
het, så visar detsamma, att vivisektorerne ännu alltjemt lefva
i den naiva tron, att allmänheten icke känner deras hemlig-
heter och aldrig skall kunna få någon kännedom om dem.
Mycket deraf är dock redan temligen allmänt bekant. Det
är bekant, att man pinar offren icke några ögonblick, utan
stundom hela dagar, veckor, månader, år; att man svälter



ihjel dem, kokar och steker dem lefvande, förgiftar dem och
plågar dem på otaliga andra sätt, som endast vivisektorer
kunna uppfinna. Nu säger man oss, att alla dessa qval äro
en försvinnande obetydlighet; men hvem som helst kan för-
stå, att de tvärtom äro gräsliga, och det är framför allt de
gräsliga smärtorna, som hafva rätt att fordra medlidande.
Mindre smärtor höra till lifvets vanliga lott; livarje lefvande
varelse måste fördraga sådana och kan fördraga dem utan
att känna lidandet alltför svårt. Men det är en himmelsvid
skilnad mellan små och stora smärtor. Tusen af det förra
slaget äro en obetydlighet mot en enda gräslig smärta, och
just de stora smärtorna utgöra den atmosfer, hvari vivisek-
tionen lefver och andas. Annars hade någon kamp mot dess
idkare aldrig börjat, och den skulle utan tvifvel genast upp-
höra, om de ville lofva att göra sina offers pina lindrig, och
om de erbjödo tillförlitliga garantier för, att löftet också verk-
ligen blefve uppfyldt. Men i stället gör vivisektionen ännu
alltjeint anspråk på rättigheten att obehindradt och utan
kontroll få utöfva äfven den yttersta möjliga grymhet. Skulle
någon tro, att denna beskyllning vore öfverdrifven, så må
han blott tänka på, att vivisektorerne ofta afsigtligt neka de
pinade djuren sjelfva dödens välgerning, att de ofta genom
sinnrikt uttänkta medel göra dödskampen så långvarig som
möjligt, samt att de med stigande förkärlek och i allt mera
ökad utsträckning vid sina experiment begagna det gift,
curare kalladt, hvarmed vissa indianstammar pläga förgifta
sina pilar, och hvars användande är fullt värdigt den sann-
skyldige vilden. Då detta gift gör djuret till ett redlöst
offer i sina plågares händer och på samma gång beröfvar
det förmågan att ens genom ett ljud eller en blick gifva ut-
tryck åt sitt qval, så må man ej undra öfver, att det för vivi-
sektorerne blef ett i högsta gradvälkommet medel, hvarigenom
de kunde icke blott bespara sig besväret att fastbinda djuren,
utan äfven härda sig sjelfva mot allt medlidande. Vi skola
låta Frankrikes och Sveriges förnämste vivisektorer beskrifva
giftets verkningar. Den förre, Claude Bernard, säger:



Denna död, som synes smyga sig öfver menniskan så mild
och smartlös, är i stället, såsom en närmare undersökning visar,
åtföljd af de fruktansvärdaste lidanden, som fantasien kan före-
ställa sig. I dessa orörliga lemmar, bakom denna uttryckslösa
blick och under dödens mask fortlefva medvetandet och för-
nimmelsen utan minskning och utan afmattning. Det lefvande
liket framför oss hör och ser allt, som föregår omkring det, känner
smärta vid beröring, kan tänka, känna och vilja; endast förmågan
att gifva uttryck åt detta inre lif är förlorad.»

Och Professor Plolmgren yttrar sig i samma ämne så-
lunda:

Det finnes ett gift, som förlamar all frivillig rörelse, men
lemnar allt annat i fred. Detta gift är det grymmaste af alla.
Det förvandlar oss i ett ögonblick till ett lefvande lik, som hör
och ser och känner allt, men icke kan röra en enda muskel,
således ej kan för någon varelse gifva den minsta vink om sitt
hopplösa läge. Endast hjertat klappar ännu och talar sitt stum-
ma språk.»

Men om nu detta gift, såsom herr Holmgren så sant
och träffande säger, är »det grymmaste af alla», hvad vill
det då betyda, att vivisektionen oupphörligen använder det?
Kan sådant väl kallas annat än oförsvarlig grymhet? Ja,
det gifves vivisektorer, som särskildt experimentera med
att framkalla de högsta möjliga grader af smärta. Den
beryktade Mantegazza uppfann för detta ändamål ett sinn-
rikt instrument, som han sjelf benämnde med det uttrycks-
fulla namnet »pinaren,» och som han utförligt beskrifvit
till nytta och vägledning för andra. »Med detta instrument»,
säger han, (märk väl, hans syftemål var, enligt hans egen
utsago, att framkalla omätlig smärta!) »kan jag gripa och
sönderklämma ett öra, en fot eller en del af huden; jag kan
lyfta upp djuret, hållande det i den lidande delen, och från
alla sidor sönderklämma och sönderslita det.» På detta sätt
pinade han ofta ett och samma djur hela dagen igenom,
och huru fullkomligt han hade frigjort sig från hvarje käns-
la af medlidande —• derom vittnar hans egen bekännelse,
då han säger: »dessa försök fortsattes af mig med synnerligt
nöje och stor uthållighet under ett helt års tid.» Hvilken



tid af njutning för detta vidunder till menniska, och på
samma gång hvilken tid af lidanden för de sjufallt olyck-
liga offren! Men icke nog härmed. Det är synbarligen,
såsom redan blifvit antydt, hans afsigt att uppmuntra
andra att beträda och fortgå på samma bana, och det
kan tyvärr icke finnas något tvifvel om, att han redan
lyckats vinna efterföljare. Så mycket är bekant, att man
äfven i Sverige experimenterar öfver smärtan, oaktadt fysio-
loger af erkändt anseende enstämmigt och på det bestäm-
daste förklarat, att det är omöjligt att vinna någon säker
kännedom om djurens smärtor. Hvad är då detta gräsliga
och gagnlösa pinande annat än höjden af obarmhertighet!
Och ändock kunde en af våra inhemske vivisektorer vid
1884 års riksdag *i barmhertighetens namn-» yrka, att vivi-
sektionen måtte få vara fri och ingen gräns och ingen kon-
troll sättas för den samma. Sådant är en vivisektors be-
grepp om barmhertighet!

Men vivisektionen är ej blott det obarmhertigaste djur-
plågeriet, utan äfven, såsom redan är nämdt, det mest förderf-
vande i moraliskt hänseende; ty detförgiftar sjelfva tänkesättet.
Det ligger nemligen i sakens natur, att hvar och en, som vill
anse sig berättigad att utöfva orättvisa och grymhet, skall icke
blott i enskilda fall söka intala sig, att ett sådant handlingssätt
icke är brottsligt, utan äfven söka tillegna sig eller sjelf till-
skapa en allmän verldsåsigt, som ger stöd åt denna uppfatt-
ning. Också finner man, att vivisektionens förnämste måls-
män utan förbehåll uttalat en sådan verldsåsigt. Jag vill
till bevis härpå anföra den sannolikt för inånga bland de här
närvarande redan kekanta trosbekännelse, som den ryktbare
vivisektoren Du i följande märkliga ord:

Djerf på denna det obegränsade tviflets höjd, försmår for-
skaren att med fantasibilder fylla den gapande tomheten omkring
sig och blickar utan fruktan in i den obarmhertiga och på allt
gudomligt blottade naturens drifverk.

Meningen är i korthet: det finnes ingen sanning, ingen
Gud, ingen barmhertighet. En sådan verldsåskådning är



icke blott den mest hemska och förtvinade, som kan tän-
kas; den innebär tillika ett öppet förnekande af allt det ädla
och goda, som finnes i verlden, och först och främst af
allt godt och ädelt i menniskonaturen. Den gör menniskan
till ett vilddjur, på hvilket civilisationen fruktlöst förspilt
sitt arbete.

Det fattades emellertid ännu ett moment i denna verlds-
åskådning, och detta hafva andre vänner och idkare af vi-
visektionen icke försummat att tillägga. De säga, att Icam-
pen för tillvaron är naturens högsta lag, och de utsträcka
utan förbehåll denna lag äfven till menniskoslägtet. Det är
således striden utan rättvisa och förbarmande, som från vivi-
sektionens synpunkt är högsta lag och högsta rätt. Man
inser lätt, hvad en sådan moral skall bära i sitt sköte.
Hvem som helst kan förstå, att den skall efter hand beröfva
oss alla de välgerningar, som civilisationen skänkt oss, och
sluta med ett allas krig mot alla i kolossala dimensioner.

Man har talat om vivisektionens nytta. Icke underlgt,
att idkarne af det hemska yrket ofta och gerna tala om dess
nytta. De veta väl, att det är derigenom, som de säkrast
och lättast kanna vinna allmänheten på sin sida, åtminstone
alla dem, för hvilka äfven den minsta egna fördel icke är

för dyrt betald med huru stora qval som helst för andra.
Det torde emellertid knappt behöfva sägas, att den lägre
nyttan alltid bör stå tillbaka för den högre, och att den
förra, äfven om den vore viss och obestridlig, aldrig får sökas
eller förvärfvas med uppoffrande af rättvisa och barmher-
tighet. Men påståendet om vivisektionens praktiska nytta
har för öfrigt aldrig blifvit bevisadt. I rak motsats till alla
sådana försäkringar har ett stort antal utmärkta läkare och
vetenskapsmän förklarat, att vivisektionen är för läkarekon-
sten utan gagn, att alla de upptäckter, som tillskrifvas ex-
periment på lefvande djur, vunnits eller kunnat vinnas utan
hjelp af sådana, ja, att vivisektionen stundom till och med
fört läkarekonsten på alldeles vilseledande vägar. Redan
känner man flera fall, då resultatet, som vunnits genom



djurexperiment, giMt anledning att på menniskor företaga
operationer, som medfört döden. Vid en föregående årssamman-
komst hade jag tillfälle att omnämna d:r Blocks operation på
en 14-årig flicka i Danzig. I år har, såsom bekant är, någonting
liknande inträffat i London, i det att en man, som led af
hjerntumör, blef med ledning af prof. Ferriers på vivisektion
grundade s. k. upptäckter opererad, äfvenledes med dödlig
utgång. Båda dessa operationer prisades emellertid, innan
erfarenheten fält sin afgörande dom öfver dem, såsom upp-
täckter af allra största vigt för menskligheten och såsom
oomkullstötliga bevis på vivisektionens nytta och oumbärlig-
het. Till enahanda kategori kunde vidare hänföras äfven
den spanske läkaren d:r Ferrans skyddsympningar mot ko-
lera, hvilka nyligen af den franska undersökningskommissio-
nen förklarats vara alldeles onyttiga, men som emellertid
sägas hafva bragt ett ofantligt antal menniskor om lifvet.
Att dylika misslyckade försök skola med hvarje år blifva
allt mera talrika, ligger i sakens natur. Det är en nödvän-
dig följd af vivisektionens grundsats, att man måste anställa
experiment på menniskor, så ofta tillfälle dertill erbjuder
sig, ty endast genom sådana kan det med säkerhet afgöras,
hvilka djurexperiment som ega användning på menniskor
eller icke; och då djurens organisation i så många afseen-
den är olika med menniskans, så måste olycksdigra misstag
oupphörligen förekomma. Detta är den nytta, som för fram-
tiden är att vänta af vivisektionen. Att den hittills icke
gjort något gagn, har från sakkunnigt håll uttryckligen blifvit
medgifvet. Claude Bernard, den största auktoritet, som ännu
funnits på vivisektions-fysiologiens område, yttrade för några
få år sedan, då han var nära slutet af sin långa, nästan
oafbrutet åt djurexperiment egnade lefnad: »Våra händer
äro visserligen ännu tomma, men vår mun är full af be-
rättigade löften för framtiden.» Hvad dessa löften för fram-
tiden egentligen innebära, har nyss blifvit visadt. Och huru
skulle man väl kunna vänta att på brottets träd finna annat
än giftiga frukter?



Men i sjelfva verket är det icke nyttan, som utgör vivi-
sektionens egentliga syftemål. Flere bland dess mest fram-
stående idkare haiva öppet erkänt det. Sveriges ryktbaraste
vivisektor bar under många år anstalt försök med att »göra
dufvor till hökar» genom att tvinga dufvorna att uteslutande
lefva på köttdiet. Han har på detta sätt, såsom det fram-
går af hans egen berättelse, låtit en hel mängd dufvor för-
gås genom svält och orenlighet. Försöket lyckades icke —

något, som hvar och en kunde veta på förhand —, men äf-
ven om det hade lyckats, livad nytta skulle väl derigenom
kunnat vinnas? Experimentets uppfinnare säger sjelf att
någon nytta i egentlig mening dermed icke ens varit åsyftad.
Det förhåller sig på samma sätt med otaliga andra bland
vivisektionens grymmaste djurplågerier. Hvad gagn kan
man väl hemta af att veta, huru många dagar, timmar eller
minuter, som erfordras för *att svälta, koka eller steka till
döds hundar, kattor o. s. v.? Men allt detta hänföra vivi-
sektorerne under benämningen nytta för tnennishoslägtet, när
de vilja rättfärdiga sig och ställa sig in hos den stora all-
mänheten, af hvars tolerans deras yrke i så hög grad är

beroende. Till och med sådana experiment, som framsprun-
git ur de mest befängda infall och hvilkas tillämpning på
menniskor ej skulle kunna betraktas annorlunda än som rent
mord, prisas såsom upptäckter, egnade att bereda vårt slägte
utomordentliga välsignelser. . För att skydda mig mot miss-
tanken att härmed hafva sagt något, som icke kan bevisas,
tillåter jag mig att ordagrant anföra följande meddelande,
hemtadt ur en svensk vetenskaplig tidskrift: *

Herr Holmgren fäste uppmärksamheten på den i senare tider
så mycket använda frysningsmetoden eller metoden att hastigt ut-
sätta lefvande organer för en mycket låg temperatur, hvarigenom
alla kemiska processer i desamma upphäfvas eller åtminstone re-
duceras till ett minimum. När organerna sedermera upptinas,
befinna de sig följaktligen åter lefvande och precist på samma
punkt, som vid infrysningen. Herr Holmgren lät hjernan af en
groda på detta sätt hastigt infrysa medelst användning af af-

* Upsala Läkareförenings Förhandlingar. 4:de Bandet, sid. 695.



dunstande eter i en apparat, sådan som kirurgerne använda för
lokal ansesthesi. En groda, så behandlad, lefver åter upp, när
hjernan upptinas. A priori finnes intet skäl, hvarför ej det samma
skulle låta sig göra äfven med varmblodiga och större djur, för-
utsatt att man egde apparater, som äfven hos dem kunde åstad-
komma en hastig infrysning, och förutsatt att den kemiska pro-
cessen i organemas frusna tillstånd verkligen hvilar. Många
skäl tala derför, bland andra det, att stelfrusna lemmar vid för-
sigtig behandling kunna åter upptinas, utan menliga följder af
frysningen. Konseqvenserna af denna metod leda till tanken på
möjligheten att kunna låta en hel menniska infrysa * och sedan
efter någon tid, huru lång som helst *, åter upptina frisk och sund
i samma skick, som då hon infrös. En inrättning för detta ända-
mål, om den kunde förverkligas i sten" skala *, skulle vara af
ovärderlig praktisk nytta*, t. ex. vid annalkande farsoter, vid
hungersnöd o. s. v. Den har emellertid, såsom man lätt kan
inse, vida större praktiska än teoretiska svårigheter emot sig.

Man stannar ovilkoiiigen i förlägenhet, om man skall
tro, att en dylik idé verkligen på allvar uppstigit i någon
menniskas hjerna, eller att hela berättelsen endast åsyftar
att på det för vivisektorerne egendomliga sättet rekommen-
dera sin konst hos allmänheten. I senare fallet vore det
endast en följdriktig tillämpning af deras erkända ordens-
regel. Det vore för öfrigt visst icke något enstaka exempel
på deras sanningskärlek. Erinra vi oss, huru de förklarat,
att deras motståndare förfalskat eller rent af uppdiktat de
fakta, hvilka åberopats såsom exempel på vivisektionens sätt
att gå till väga, oaktadt dessa fakta varit allesamman hem-
tade ur deras egna skrifter; huru de vidare försäkrat, att
alla vivisektionens qval äro en försvinnande obetydlighet,
att ingenting uraktlåtes för att göra offrens lidanden så lin-
driga som möjligt, och att i alla händelser ingen vivisektion
företages, utom då nödvändigheten kräfver det; ja, huru de
till och med dristat försäkra, att de djur, med hvilka de
företrädesvis experimentera, knappast ega någon känsla och
följaktligen icke heller kunna erfara någon egentlig smärta:

* Kursiveringen af oss.



så hafva vi framför oss en hel rad af osanningar, till hvilka
man länge skall förgäfves söka efter motstycken.

Och slutligen är det lika sanningsenligt, då de försäkra,
att de betrakta vivisektionens djurplågeri såsom en hård nöd-
vändighet, hvilken de emot sin vilja och med svidande hjerta
nödgas underkasta sig. Hvad är väl detta för en nödvän-
dighet, och hvem har pålagt dem densamma? Endast deras
egen smak och böjelse Verkliga förhållandet är, att de be-
trakta vivisektionen icke såsom en hård nödvändighot, utan
i stället såsom en njutning. Jag vet icke, om det finnes
några undantag bland ofullkomliga vivisektorer; men bland
de fullkomligare kan man ej vänta att finna ett enda sådant.
Vi hafva vivisektorns ideal tecknadt af en framstående
fackman, som kunde tala af egen och långvarig erfarenhet.
Professor Cyon beskrifver detta ideal sålunda:

Den äkta vivisektorn måste gå till en svår vivisektion med
samma gripande kända af fröjd, med samma njutning *, hvarmed
kirurgen företager en operation, hvaraf han väntar utomordentliga
följder. Den, som skyggar tillbaka för att sönderskära ett lej"vande
djur*, den, som skrider till en vivisektion såsom till en hård nöd-
vändighet *, lian skall väl kunna eftergöra en eller annan vivi-
sektion; men han skall aldrig blifva virtuos i konsten.

Här ser man i klara och tydliga drag, hurudan den
äkta vivisektorn bör vara, Men den, som är sådan, han är
en skrymtare, om han säger, att vivisektionen är en hård
nödvändighet, som han med svidande hjerta underkastar sig.

I »den äkta vivisektorn» träder oss till mötes typen af
raffinerad moralisk förvildning; ty om en dålig handling är

mindre brottslig i samma mån den blifvit utförd med inre
motsträfvighet och efterföljes af snar och genomgripande ån-
ger, så måste hos den vivisektor, som icke erfar ett spår af
motvilja eller ånger, utan känner idel fröjd vid åsynen af
sina offers qval, och som kan egna hela sitt lif åt ett sådant
handtverk, den högsta tänkbara grad af förhärdelse vara för
handen. Och om det vidare är hvarje äkta vivisektors ön-

* Kursiveringen af osa.
Nord. dam/, årsb. 188S.



skan och uppgift att utbilda så många andra som möjligt
till äkta vivisektorer, så består hans hela lifsgerning uti att
i oändlighet sprida fysiskt elände och moraliskt förderf om-
kring sig.

Jemföra vi härmed djurskyddets syftemål, som träffande
är sammanfattadt i dess valspråk: rättvisa mot alla och barm-
hertighet mot det stora och oförskylda lidandet, den lidande må
vara hvem som helst, så finna vi, att detta just är den sanna
civilisationens grundtanke, utvecklad i sina naturliga och
nödvändiga konseqvenser. Djurskyddets mål är derför, så-
som redan är nämndt, icke blott att skydda djuren från stora
och med afsigt dem tillfogade lidanden, utan äfven och ännu
mera att skydda menniskoslägtet mot den moraliska pest-
smitta, som alstras af grymheten. I båda dessa afseenden
är vivisektionen djurskyddets skarpaste motsats och afgjor-
daste fiende. Hvad är väl vanligt djurplågeri mot vivisek-
tionens qval, och hvad är en vanlig djurplågare i jemförelse
med den, som sönderskär lefvande djur i många tusental!
Och se vi sedan på vivisektionens grundsatser; fråga vi oss,
hvad det innebär, att det finnes ingen sanning, ingen Gud,
ingen barmhertighet, och att kampen för den jordiska till-
varon, striden utan rättvisa och förbarmande, är lifvets hög-
sta lag, så skall säkerligen hvar och en finna, att, i samma
mån sådana läror, predikade från bildningens högsäten, vinna
spridning i allt vidsträcktare kretsar, i samma mån skola vi
närma oss civilisationens aftonskymning eller, rättare, den
natt, den natt utan stjemor, der hvarje skymt af himmel
forsvunnit.



Om vivisektionens berättigande.

Högtärade församling

Föredrag af J. O. Tbomsen,

Då man också uppmanat mig att hålla ett föredrag vid
Nordiska Samfundet till bekämpande af det vetenskapliga
djurplågeriets årsmöte skall jag naturligtvis ej kunna under-
låta att behandla frågan om vivisektionens berättigande;
och fastän jag såsom teolog ej kan hafva den vetenskap-
liga kunskap uti fysiologien och medicinska vetenskapen,
hvilken ofta påståtts vara af nöden, för att kunna bedöma
den omnämnda saken, så eger denna såsom allmänt är kändt
ju äfven en moralisk och religiös sida, och det föreligger
nu så många vittnesbörd för och emot saken, att en men-
niska med vanlig bildning väl kan följa utvecklingen så till
vida, som nödvändigt är, för att kunna bilda sig en föreställ-
ning om, huru han från sin sida måste anse denna. Nåväl
låt mig först kasta en allmän blick på djurverldens ställning
inom universet.

Då Gud hade ordnat de närvarande tingens tillstånd i
de 6 perioder, hvilka den heliga skrift benämner med ut-
trycket dagar, såg han allt det han hade gjort, och si det
var ganska godt. Hans öga hvilade med välbehag på djur-
verlden såsom en del af denna skapelse såväl som på men-
niskan, och han satte menniskan till att herska öfver haf-
vets fiskar, himlens foglar, markens vilda och tama djur och
allt det, som krälar på jorden. Så länge ingen synd var i
verlden, så länge var äfven den skönaste harmoni emel-
lan de olika skapade varelserna, och liksom menniskan stod
i ett barnsligt lydnadsförhållande till Gud och med fri kär-
lek underkastade sig honom, så åtlöd äfven djuret menniskan



frivilligt och gladt. Gud ledde djuren till menniskan för
att han skulle gifva dem namn; Adam var sig sin öfver-
lägsenhet medveten och fruktade ej för djuren, lika litet
som de för honom. Och ännu dödades ej djuren för att
vara födoämnen för menniskan, utan korn och frukter voro
hennes spis, liksom det gröna gräs och markens örter voro
gifna djuren till spis.

Syndafallet har ändrat allt detta. Och hvad än otron
måste känna sig frestad att tänka om bibelns skildring af
skapelsehistorien, så mycket är visst, att för den som enfal-
digt tillegnar sig det ljus, som skiner oss tillmötes från Guds
uppenbarade ord, för honom står det klart, hvad som annars
måste bli en olöst gåta.

Gud kunde såsom den gode, den eviga kärleken ej skapa
annat än godt; hvarje skapad varelse skulle, om allt både
gått efter Guds vilja, ha fullkomligt uppfyllt sin plats i uni-
verset, och frid och endrägt, kärlek och lydnad efter Guds
ordning hafva herskat.

Bet onda, kriget och striden, döden och förvetligheten,
allt detta kunde blott framkomma genom ett frivilligt lös-
ryckande från Gud och hans ordning; och utan att här vilja
närmare gå in på fallets anledning och karakter, så vilja
vi blott betrakta dess resultat, den störda harmonien i uni-
verset. Då menniskan, som blifvit satt af Gud som hans
representant på jorden, såsom väktare af paradiset, frivilligt
gaf den onde och det onda tillgång till sig, så var härmed
hela skapelsen blottstäld för förderfvaren och de samma vilda
lidelser, hvilka genom djefvulens list och vårt affall från
Gud inkommit i menuiskans själ och sönderslitit den, hafva
dess följeslagare, sjukdom, lidande och död äfven inträngt
i djurverlden.

Hos de tama djuren har räddhåga och fruktan ofta
trädt i stället för tillgifvenhet och lydnad; och hos de an-
dra djuren se vi grymhet och rofgirighet, så att ett inbördes
krig emellan dem och menniskan sinsemellan framkommit.
Men just derföre att förbannelsen kommit öfver hela verlden
för vår skull, borde medvetandet af, att vi varit orsaken till,



att detta elände kommit öfver djuren, beveka oss till barm-
hertighet emot dem.

Och tro vi, att Kristus kommit i verlden för att omintet-
göra djefvulens gerningar och befria de förtryckta, så böra
vi ju inom de kristliga statssamfunden föi*vänta, att ej blott
menniskohandel och qvinnans förnedring till att vara man-
nens träl och föremålet för hans otyglade begär skulle bli
upphäfd, utan att man ock der skulle se en sträfvan efter
att bevisa rättvisa och barmhertighet emot djuren så mycket
mera, som de sakna förmåga att i någon mån skydda sig sjelf
mot grymheten.

Menniskans värde framför djuren tyckes äfven de med-
gifva, som annars luta åt det hållet att vilja betrakta men
niskan — ej såsom Guds ord lär oss betrakta henne såsom
skapad i Guds beläte, utan ensamt såsom en om än den
högsta utveckling af, den eviga urcellen, såsom den bästa
naturprodukten; men också i detta fall ses betydelsen af
menniskans religiösa ståndpunkt under hennes arbete och verk
samhet på hvart och ett annat sätt; ty ensamt den, som
betraktar det oss gifna herradöme öfver djuren såsom oss
anförtrodd af Gud, såsom något, för hvilket vi derföre också
skola aflägga räkenskap inför Kristi domstol, ensamt den
fattar ock, att menniskan just såsom skapad i Guds beläte
ensamt kan utöfva sitt herradöme öfver djuren rätt, då det
sker i öfverensstämmelse med Guds sätt att herska: det är
med rättvisa och barmhertighet. Hvar och en som herrskar
måste herrska med rättvisa och i Guds fruktan, vare sig att
han herrskar öfver djur eller menniskor.

Annars vore ju en herrskare identisk med en tyrann
och man skulle vid ett sådant herradöme, som nu ofta ut-
öfvas gentemot djuren, känna sig frestad till att instämma i
det ropet, som på många punkter låter sig höra i våra da-
gar: »bort med alla herrar».

Det är säkert, att ensamt missbruk af makt såväl mot
djur som menniskor vill framkalla den sammanstörtning af
all gudomlig ordning och herradöme, som skriften tyckes an-
tyda såsom den yttersta tidens nöd. Låtom oss då åtmin-



stone trakta efter att stödja det samma begreppet af herra-
döme genom att i gerningen visa det detta innebär upp-
offrande rättvisa och harmhertighet.

Gud har väl, sedan menniskan genom fallet försvagats,
tillåtit att döda djuren och äta dess kött. Han har visser-
ligen sjelf fordrat djurets dödande såsom offer i gamla för-
bundets tid för att inskärpa den alltför lätt bortglömda san-
ningen, att synden måste sonas genom blodsutgjutelse, att
menniskan ej sjelf kunde bära sin synd, att den måtte läg-
gas på en annan, en oskyldig, kort sagt: för att under bil-
der och skuggor vittna om det »Guds lam, som bär verldens
synd», om honom, som frivilligt åtog sig vår skuld och led
döden för oss, för att han derigenom kunde frälsa verlden
och åvägabringa den naturens pånyttfödelse, genom hvilken
förbannelsen skulle borttagas från menniskan och dermed
också ifrån djuren och hela jorden; som skrifvet står: att
kreaturens högeliga åstundan väntar efter att Guds barn
skola uppenbaras, efter kreaturen är vanskligheten under-
kastad emot sin vilja; men för hans skull, som dem under-
kastat hafver på en förhoppning. Ty kreaturen skola ock
varda fria af förfänglighetens träldom till Guds barns hjert-
liga frihet. Rom 8: 19—21.

Men aldrig har Gud förordnat eller tillåtit grymhet emot
djuren: Han kom dem ihåg, då vattufloden gick öfver jor-
den och sörjde för djurverldens bevarande såväl som för
menniskans. Hans förbund med Noak att ej ytterligare för-
störa jorden genom vatten var ett förbund, som ej ensamt
blef gjordt med menniskan utan med allt kött, »med alla
lefvande djur, som med eder äro, heter det, 1 Mos. 9, 12.
Herren varkunnade sig öfver Ninive ej blott för de många
menniskors skull, som ej förstodo att göra skilnad på höger
och venster, utan äfven för de många djurs skull. Jona 4, 11.

Han säger i Ps. 50, 10—11. Alla djur i skogen äro
mina och boskapen på bergen, der de vid tusental gå. Jag
känner alla foglar på bergen och allahanda djur på marken
äro för mig.



Och visserligen förklarar Kristus, det vi menniskor äro
bättre än många sparfvar; men han tillägger, att likväl icke
en af .dem faller till jorden Guds vilja förutan och lär oss
att fatta tröst och förtröstan till Guds försorg om oss just
genom att betrakta, huru han vårdar sig om alla sina ska-
pade varelser, äfven de minsta, kläder liljorna och föder fog-
lama. Hvad skall man då tänka om det så kallade upplysta
19 seklet, som gjort sig till talman för ett alldeles ohejdadt
missbruk af djuren för att befrämja vetenskapen. Eller
måste man ej kalla det ett missbruk för blott att nämna
ett, när fransmannen Magendie sönderskurit och till dö-
den pinat 4000 hundar för att lära känna, hvilka nerver
hafva hänsyn på kroppens rörelser, och hvilka på känslan.
Och att han sedan åter sönderskurit 4000 andra för att på-
visa, att hans första teori var orätt, en annan läkare åter
en mängd för att påvisa, att det första påstående likväl var
sant o. s. v.; och sir Charles Bell, som menar sig gjort den
upptäckten, att den främsta af de 2 från samma punkt ut-
springande nervrötterna i ryggmärgen har afseende på rö-
relsen, den bakersta på känslan, gjort denne genom anato-
miska undersökningar och om de vivisektoriska försök —

(försöken på lefvande djur) säger, att de hafva gjort mera till
att vidmakthålla villfarelser än till att stadfästa de rätta åsig-
ter, till hvilka man hunnit genom anatomiska försök och
genom naturvetenskapen.

De som kunna önska att göra sig bekanta med, af hvil-
ken art de försök äro, som göras i Paris och Tyskland och
sannolikt till en del öfverall t, fastän måhända vi i detta
stycke ännu gudi lof ej hunnit till samma höjd i veten-
skaplig experimentering här i norden, som skett i våra syd-
ligare länders laboratorier, hänvisa vi till fransmannen Cyons
atlas öfver tortyrredskap och till de engelska prisskrifter emot
vivisektionen, som utgifvits 1881 efter den i 1875 till ran-
sakande af vivisektionens borttagande nedsatta engelska kom-
missionens sammanträde. Att genomsågning af ryggmärgen,
utvaskning och genomborrning af lefvande djurs hjerna, öpp-
nande af bröst- och. maghålan, för iakttagande af olika giftters



verkan på andedrägt och matsmältning, djurs bakande i ugnar
eller nedsänkning i is för att erfara huru stor värme eller köld
medför döden o. s. v. hör till dagens ordning på många stäl-
len, kan deraf ses, och måste visserligen räknas till grym-
heter. Men äfven här i norden har man gått ganska långt.

Såsom bekant gås vid försvar för vivisektionen vanligt-
vis ut ifrån den grundsats, att då man vid vivisektion kan
gagna menniskoslägtet och då man redan gjort mångfaldiga
upptäckter, som mycket väsentligt gagnat medicinska studiet,
så måste dessa försök på lefvande djur (hvarvid de arma
djuren ofta plågas ej blott i dagar utan till och med i veckor
och månader, ofta så länge till dess den inträffade döden
hindrar fortsättningen) — fortsättas för att dervid göra nya
upptäckter, ja säger man: de äro af sådan vigt, att all fram-
gång i medicinen och det såväl med afseende på botande och
förekommande af sjukdomar som ock med afseende på tera-
pien eller läran om läkemedels användande, beror häraf.

Men äfven om så vore, torde det dock hända, att många
ville rysa tillbaka för de svåra lidanden, som härvidlag på-
föras de arma djuren, och man får visst nog ej här an-
vända en sats, som å andra områden blifvit så förhatlig (t.
ex. genom inqvisitionens medelålderliga tortyr för att utrinna
sanningen) nemligen ändamålet helgar medlen, äfven om
man betraktar och fullt ut medgifver menniskans högre värde
framför djuren, och äfven om verkligt värderika resultat
kunna uppnås.

Men om det nu till och med skulle visa sig, att de så
kallade glänsande resultat uppblossade sig till ett intet, och
att vivisektionen rent af inga resultat har att uppvisa, hvar-
med den för den praktiska läkaren möjliggjort att bota eller
förekomma sjukdomar eller att anvisa nya medicinska stoffer,
livad då?

Om det ytterligare visade sig, att den, som börjat ex-
perimentera på djur, mycket snart känner sig frestad att
äfven betrakta menniskor, som komma under hans behand-
ling, mera såsom intressanta föremål för vetenskapliga experi-
menter än som föremål för sin barmhertighet.



Om sålunda under påstående af att vilja gagna men-
niskoslägtet på ett område, det samma härigenom skadas på
ett långt ädlare, nemligen det moraliska, hvad då?

Lord Bacon säger: Naturen har nedlagt i menniskans
hjerta en ädel och förträfflig barmhertighetskänsla, som räc-
ker till och med till de oförnuftiga djuren, hvilka till följd
af Guds ordning blifvit underlagda hennes herradöme. Men
när man i vår tid skildrar vivisektionens åtgärder, då är
väl ej för mycket att säga det ordet: »obarmhertighet» pas-
sar bättre. (Popity — ingen barmhertighet är t. ex. namnet
på en liten broschyr, som utgifvits i detta ämne af David
Wrigt.) Och fastän vi icke tvina på, det äfven goda och
barmhertiga män, vilseledda af föreställningen om det utom-
ordentliga gagnet, vetenskapen derigenom skulle skörda till
menniskans bästa, försökt att experimentera med lefvande
djur, så hafva vi från sådana män antingen ett otvetydigt
erkännande af, att detta sedermera vållat dem stora samvets-
förebråelser eller att de lärt sig inse ej blott det obarmhertiga
utan äfven det onödiga och onyttiga i dessa försök.

En gammal romersk läkare vid namn Celsus på kejsar
Augusti tid (sålunda äfven omkring Kristi tid) säger: »Det
är på samma gång utan nytta och grymhet att öppna lefvande
kroppar med knifven, så att den samma konsten, som blif-
vit bestämd till beskydd emot och lindrande af lidandet,
nyttjas för att tillfoga smärta och det af den grymmaste
art. Af de ting, hvilka man söker utransaka på detta
grymma sätt, finnes något, hvilket ligger alldeles utom den
menskliga kunskapens område och annat, om hvilket man
kan öfvertyga sig utan att använda sådana ogudaktiga un-
dersökningsmetoder. Delarna af en lefvande kropp, hvilken
på ett dylikt sätt undersökas få ett helt annat utseende och
äro under helt andra vilkor än, när de äro i deras naturliga
tillstånd. Kunna vi till och med i den hela och oskadade
kroppen ofta genom yttre iakttagande upptäcka Tätt betyd-
liga förändringar, hvilka framkallats genom räddhåga, smärta
hunger trötthet och 1000 sinom 1000 andra intryck, huru
mycket större måste *åh icke de förändringar blifva, hvilka



verkställas genom de förfärliga insnitt, och det grymma sön-
derdelande, som vivisektören företar sig af inre delar, hvars
byggnad är långt finare och hvilka bringas i helt ovanliga
omständigheter.». Men vill man kanske säga: Det är en
föråldrad åsigt och en okunnig hednings tal. Väl! mina
vänner! kanske detta yttrande såväl med af seende på barm-
hertighet innehåller mycket bestämmande för mången veten-
skapsman i detta 19 :e seklet af den Kristliga hushållningen.

Vid engelska Comiténs möte i London för denna saks
utransakande erbjöd läkaren herr G. Macilwain sig inför
den samma att bevisa icke blott att vivisektionen vore utan
nytta utan äfven att den vore rent af vilseledande.

Sir Charles Bells utsagor har redan anförts. Sir Thomas
Watson förklarade, det han med afseende på resultaten af
försök på djur med verkandet af läkemedel icke hyste stort
förtroende, då dessa som oftast öfva ett mycket olika infly-
tande på menniskor och djur, och att det derföre kunde
tänkas möjligt att en hel serie plågsamma försök gjordes
på djur, hvars resultat med afseende på menniskan blott
kunde vara vilseförande.

I samma ande uttalade sig dr. Cresp, ocli den bekanta
kirurgen Lawson Tait har utgifvit en icke obetydlig af-
handling hvars titel är:

» ViviseJäionens onytta.»
Äfven en af vivisektionens ifrigaste förkämpar, Claude

Bernard, yttrar som redan nämnd af Lektor Nordwall det den
experimentela fysiologien ännu står med tomma händer fast-
än med munnen full af berättigade (??) löften för framtiden,
— i sanning ett nedslående resultat efter så mycket arbete
och så många arma djurs lidanden.

Börjar man med att förklara, det man blott motbjudande
går till vivisektionen, men måste göra det för menniskans
välfärds skull, ser man sig likväl snart tvungen att med-
gifva, det hela saken egentligen kommer slutligen ut gå
kunskapstörst, på att på hvilket sätt det vara må söka
tränga in i lifvets mysterium. Dr. Burdou Sundersson med-
gifver, fastän sjelf en ifrig experimentator, det läkarne hafva



mycket mera att lära genom erfarenhet vid sjukbädden och
sitt sunda omdöme än de kunna lära af experimenter, — just
derför att dessa hafva att göra med sunda organer — och medi-
cinen med sjuka — och de erfarenheter som gjorts på djur
äro af liten nytta för menniskans vidkommande och måste
för att kunna tillämpas på menniskonaturen likväl först
stadfästas genom försök äfven på den menskliga kroppen.

Faktiska resultat äro mycket svåra att uppnå. Under-
sökningarne beträffande tuberkulosens säte har till ex. före-
tagits nu i 30 år utan resultat och är ännu allt jemt en
öppen mark för vetenskapen. Och äfven om sjukdomens
sätt derigenom skullekunna utfinnas, var man likvälicke ettenda
steg vidare med afseende på dess botande.

Icke kan man då undra öfver att Sir William Fergusson
af all makt tillråder läkarena att hålla sig till de kliniska
och pathologiska iakttaganden, hvilka gifva säkra resultat,
och att uppgifva de vivisektoriska försök, hvilkas resultat
alla äro i hög grad blott theoretiska.

Doktorerna Lewis & Acland förklara: äfven för oss, som
tillbringa hela vårt lif med att experimentera, är det mycket
svårt att följa det invecklade i många undersökningar. Det
är, säga de, en mycket sällsynt egenskap att vara skicklig
till att företaga dylika undersökningar. Detta gäller äfven
för en läkare eller erkänd fysiolog — på ett sådant sätt, att det
kan blifva till något gagn för menniskoslägtet.

Cholera, bröstlidande, feber och gift af ormbett hafva.
alla blifvit påbörda djuren utan något resultat med afseende
på dess botande antingen för menniskor eller djur.

1. Huruvida en operation öfverhufvud skall lyckas,
beror af djurets tillstånd. Många söka förlika sig med
dessa pinsamma försök på djur vid tanken, om att man
ju förmår att bedöfva djuren med åtskilliga medel t. ex. Cloro-
form.

Men såsom bekant — jag citerar härvid läkaren Dr.
Abialthar Walls ord i hans prisskrift beträffande denna sak —

inverkar Cloroformen störande på musklerna, andedrägten,
blodcirkulationen, matsmältningsorganerna, hjernan och rygg-



märgen; och derigenom göres det mycket svårt att komma
till etträtt resultat, då detta medel användes; Och användes
curare, då omöjliggör man dermed väl djurets rörelser, men
förstärker dess känslosamhet. Detta medel är sålunda väl
egnadt att insöfva en med dess beskaffenhet okänd åskådare,
men är ett förökande af grymheten vid dessa försök. Jag
minnes att en af mina bekanta, hvilken genom operation
af kräfta i strupen blifvit boröfvad förmågan att tala och skrika,
på taflan tillskref mig: Du vet icke huru färskräckligt det är
att icke ens kunna gifva luft åt sina lidanden genom ett
skrik eller ett jämrande.

Dertill kommer att äfven det onaturliga tillstånd, hvari
de arma djuren komma genom att fastspännas i maskiner,
och den ångest, som betager dem, orsakar fall eller föränd-
ring i temperaturen, som också inverka förstörande på resul-
tatet af försöken. Smärtan, som tillfogas djuret, medvärka
störande både på nerverna, matsmältningen och hjertat. —

2. Förutsättningen af identiteten af funktionerna hos de
lägre djuren och menniskan är ett bedrägeri och har för-
orsakat många misstag, — gör sålunda äfven resultaten
värdelösa eller vilseledande.

Giftstoffer till ex. verka mycket olika på menniskor
och djur. Hundens magsyra (denne vår förtrognaste och
bästa vän ibland djuren, hvilken så mångfaldigt blifvit miss-
brukad vid dessa försök) är af en hel annan sammansättning
än menniskans, och likväl användes den ofta till pröfning
af giftemas verkan på matsmältningen.

Det är till ex. bekant att Tsetse-fiugan i Afrika, hvars
stick verkar dödande på hästar, oxar och hundar, är oskadlig
för getterna, zebraen, antilopen och menniskan.

3. Hvarest vivisektionerna tillfälligtvis kommit till rik-
tiga slutsatser, säger Dr. Abialthar Wall, stadfästa dessa
blott förut erkända sanningar, som man hunnit fastställa
genom kliniska och pathologiska iakttagandenvid sjukbädden.

Alla experiment med fistlar i magen och temperaturens
fall genom nervernas söndring kunna lika godt studeras vid
de hos menniskan förefallande sjukdomstillfällen, då fistlar



ofta förekomma, och apoplexien klart nog visar temperaturens
fallande, hvarest nervsystemet är förstört.

Engelsmannen Harveys upptäckt af blodcirkulationen,
som man åberopat såsom resultat af försök på lefvande djur
(i början på 17 :e seklet), blef gjord genom anatomiska under-
sökningar, icke genom försök på lefvande djur, om hvilka
han sjelf säger: »Jag fann uppgiften vara så i sanning
besvärlig, så full af svårigheter, att jag var frestad att tänka
med Fraseatorius, det hjertats rörelser allenast kunde fattas
af Gud sjelf > — hvarför han återvände till anatomiska
försök på den döda menniskokroppen.

Jenners upptäckt af vaccinen har framgått ur iaktta-
ganden, men icke af försök på lefvande djur. Hvarest hä-
starne hade haft en viss sjukdom i hofven, fick korna koppor
och desse gingo öfver till de pigors händer som hade med
mjölkningen att göra; sådana qvinnor visade sig oemottagliga
för smittan ifrån smittkopporna. Derpå baserade Jenner sin
idé, inympade vaccinen från en pigas hand på en dräng
och fann honom vara oemottaglig för smittan.

Hunters kur af svälningar i blodådrorna var funnen på kli-
nisk väg samt med dissekerandet af döda kroppar och de för-
sök, som efteråt gjordes på lefvande djur, voro sålunda onödiga.

Operationer i äggstocken säges att hafva gagnats genom
operationer på kaniner och marsvin, hvilka ledde till att
nyttja sammandragning, men dr. Clay af Manchester påstår
sig hafva nyttjat denna method redan 15 år förut o. s. v. o. s. v.

En så berömd kirurg som dr. Lawson Tait påvisar
derför, huru kemien med afseendé på giftstoffer är den
rätta vetenskap, hvarifrån man skulle vänta upplysningar på
detta område, och huru hygieniska preventiva företaganden
i de flesta afseenden skola verka mycket bättre till utrotande
af sjukdomar som medföra smitta än inympningar, huru
framdeles omsorgsfullt iaktagande af de i sjukdomsfall inträ-
dande tillfällen och mikroskopens användande vid anatomiska
undersökningar vill gifva långt enklare och säkrare resultat
än vivisektion. Han slutar sin bok om vivisektionens onytta,
hvari han genomgår alla de väsentliga fall, hvari det på-



ståtts, att vivisektionen gjort utslaget och lärt oss vägen till
behandlandet af sjukdomar, och visar dem vara humbug,
med dessa ord:

Jag hoppas nu hafva bevisat att denna method är obrnk-
bar och vilseförande, hvarföre dess användande i sann veten-
skaplighets intresse borde hindras, så att våra vetenskapliga
granskares energi och duglighet kunde bli ledda emot bättre
och säkrare mål. Jag helsar med tillfredsställelse den rörelse,
som denna sak ögonskenligen väckt bland folket, och jag
känner mig öfvertygad att den ändring i åsigter, som jag
för min del har måst vidkänna mig, innan rätt länge skall
hafva spridt sig vida om bland mina ärade ståndsfränder.

Men ännu hafva vi blott betraktat en sida af saken, nemli-
gen grymheten, som utöfvas gentemot djuren och det onyttiga,
ja äfven vilseledande i många om ej i alla försök, som blif-
vit gjorda med lefvande djur.

Låtom oss nu en gång betrakta den moraliska sidan af
saken litet nogare.

Borde det ej vara en grundregel i moralen att vi ej äro
berättigade till att påföra andra lidanden blott till vårt eget
gagn, så att äfven om det kunde bevisas att dessa försök
kunde verka till stort gagn för menskligheten, hvad man
efter det föregående måste betvifla, det likväl måste frågas,
huruvida detta, från en moralisk synpunkt, berättigade oss
till sådana plågsamma försök. Väl, säger man: ni medgifver
att man har rätt till att döda djuren för att äta dess kött;
I tillåten gerna jagtherrar och lustfiskare att göra detta
äfven först och främst som ett tidsfördrif och för ro skull.
Månne icke många räfjagter, särskildt de som i England
bedrifvas, och klappjagter, som der öfverallt finnas, medföra
stor ångest och plåga för djuren, och blir icke vid dylika
tillfällen ofta mycket flera djur än önskvärt voro dödade;
och hvad skall man säga om den grymhet att skjuta dufvor
svanor och andra sådana djur, som genom sin skönhet äro till
så stor glädje medan de lefva eller dock sångfåglar; hvad
skulle man säga om de många grymheter, som utöfvas vid
slagtning i våra kök o. s. v. Medgifven åtminstone, att



man då lika godt i vetenskapligt ändamål kan tillåta sig att
påföra djuren smärta. — Vänta litet! Hvem säger att djur-
och menniskovänner icke önska dessa saker afskaffade och
har icke mycket bättrats i sådant hänseende. Har icke den
offentliga opinionen på de flesta ställen afskaffat tjurfäkt-
ningar och tuppfäkningar såsom grymma och ovärdiga såsom
föremål för menniskans betraktande och nöje. Och måste
man ej önska det de djur, som skola slagtas eller fällas med
skjutvapen blefvo dödade på det enklaste och minst plåg-
samma sätt, och att sådant ensamt gjordes för nödvändighets
och ej för ro skull. Är icke redan Nimråd och Esau i den
heliga skrift framstälda för oss såsom från religiös stånd-
punkt mindre tilldragande. Är det icke köttets kraft och
de vilda passionerna som vanligtvis härvidlag komma i rö-
relse?

Men vill någon måhända säga, hvarföre tillåter då Gud
all sådan grymhet, huru lätt kunde han ej hindra det, men,
mina vänner, Guds långmodighet är stor; och skulle han
här straffa all synd fick hans barn här alldrig någon lycklig
dag.» Men äfven vårt förhållande gentemot djuren hör till
det, för hvilket vi säkert en gång skola göra räkenskap.
Åtskilliga vivisektorer hafva i en mognare ålder innerligen
ångrat sin ungdomliga kunskapstörst och gagnlösa grymhet
emot djuren, andra hafva af Gud blifvit slagna med sjuk-
domar just på de organer, som mest varit föremål för de-
ras plågsamma experiment hos djuren. De sanna mennisko-
vänner och Guds vänner måste också vara djurvänner, och
Guds sätt att hindra dylikt sker bland annat också just ge-
nom att väcka oss till afsky och till att göra hvad vi kunna
för att hindra eller förminska den, men ensamt Herrens an-
komst och hans rikes upprättande kan göra helt slut derpå.
Det stånd i lifvet, som näst prestens skulle vara fyldt med mest
barmhertighet, är ju dock läkareståndet. Hur är det möjligt an-
nat än att unga män, som vänja sig vid att vara åskådare vid så-
dana plågsamma försök, som göras med ryggmärgens genomså-
gande, hjernans utvaskning, djurens bakande i ugnar eller ned-
sänkande i is, för att se huru stor köld eller värme det behöfs för



att döda dem eller ännu värre på försök för att utmäta smärtans
intensitet o. s. v. kunna annat än förhärdas äfven emot
menskliga lidanden. Kunna vi ej vara säkra på, att satsen
»låtom oss göra ondt på det att godt deraf kan framkomma»,
är en ogudaktig sats, hvilken Herren ej vill gifva välsig-
nelse. På hans vägar, på barmhertighetens vägar, måste vi
lära det, hvarigenom menniskan och djuret skall hjelpas; och
genom de operationer, hvilka nödvändiggöras för att lindra
smärtor, borttaga sjukdomars orsak etc; der skola vi lära
oss känna sjukdomars art, verkan och botande liksom vid
noga kännedom om menniskokroppen, som kan studeras på
döda kroppar och vid obduction af sådana kroppar, hvars
sjukdom man ej rätt känner eller fattar. Måste man icke
mycket frukta att män, som lära oss trampa på djurens
rättigheter, äfven vilja vara hårdhjertade mot menmskor
och att de, som säga sig härmed vilja gagna menniskslägtet,
i sanning äro dess fiender, då de moraliskt förderfva de un-
ga läkarena och släppa ut i verlden en skara af män, hvilka
ej heller vilja rysa tillbaka för att öfva grymheter mot
menniskor, hvarest de dermed kunna tro sig i stånd att
föröka sin kunskap, jaför hvilka deras patienter blott kunna
vara intresanta föremål för allahanda experiment särskildt
inom sjukhusets väggar. Dr. Haughton i Dublin yttrar:
yttrar: Jag skulle rysa tillbaka för att låta stora skaror af
unga män* blifva vana vid åsynen af djur under vivisektion.
Jag tror, det många af dem skola blifva grymma och hård-
hjertade och' gå bort i afsigt att fortsätta dessa försök.
Vetenskapen skulle härigenom ingenting vinna och verlden
få en skara djeflar lössläppta emot sig.

D:r Hoggan beskrifver en mängd grymma experiment
i ett laboratorium i Paris och säger: det fanns ej en tanke
på att gagna menniskan utan blott på att förvärfva sig en
viss insigt i vetenskapligt afseende, utan barmhertighet och
utan nytta. Jag är af den öfvertygelsen, att icke ett enda
af dessa försök var berättigadt eller nödvändigt.

Men är det då verkligen tillåtligt att föröka sin kunskap
på sådant sätt? Beträffande experiment, så är det ju klart,



att fastän det kunde föröka kunskapen om den menskliga
organismen mycket mera, om man experimenterade med
menniskor i stället för med djur, skulle man väl anse detta
för otillåtligt. Ett skrik af indignation skulle väl låta höra
sig, om något dylikt skedde. Och likväl, mine åhörare, aren
I så säkra, att icke på lazaretten experiment göras med
sjuka, särskildt fattiga sjuka, hvilka ingen målsman ha för
att i deras ställe protestera? Många läkare skola med dygdig
indignation förneka dylikt. Men hör likväl, hvad man för-
spörjer från England. Den engelske läkaren Stanford Har-
ris yttrar i en liten bok med titel: »Vivisection and the treat-
ment of patients», att vivisektörerna väl neka, att man skulle
vilja tänka på att påföra menniskor lidanden för att experi-
mentera med dem, men att de, som läsa tidskrifter och böc-
ker, i hvilka det moraliska inflytandet af vivisektionen bäst
kan iakttagas, måste förskräckas vid det sätt, hvarpå patien-
ter börja betraktas.

Han anför, att i d:r Ringers handbok i terapeutiken,
som i inledningen till 6:te upplagan särskildt säges vara
skrifven för unga läkare och praktiserande, äro omnämnda
icke mindre än nio läkare eller kirurger, som hafva före-
tagit erkända experiment på menniskor.

D:r Ringer och mr Morshead berättas hafva företagit
13 experiment på män; dessa hade icke någon god helsa:
3 ledo af blodbrist och en hade lätt feber. Der säges intet
om, huruvida«det skedde med patientenias goda vilja eller ej.
Resultatet af dessa experiment var, att verkan af muscarin
var densamma på menniskor som på djur. Verkan häraf
är emellertid obehaglig. Det sammandrager pupillen, åstad-
kommer ymnig svett och stark afsöndring af vätska från
ögon och näsa samt framkallar vid vissa tillfällen kräkning.
Svetten stod efter större doser i stora droppar på ansigtet,
nattdrägten genomblöttes och hos fem framkallades hicka.

Pag. 450 omtalas experiment med veratrum och aconit,
hvilka fort gå öfver i blodet och framkalla svår hufvudvärk
och stickande smärtor öfver ögonen, i maggropen och om-
kring hjertat. Hjertslaget föll från 70 eller 80 till 40 eller
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35 i minuten. När starka doser gifvas, kunna musklerna
blifva så hårdt angripna, att det blir omöjligt att gå, att
fullständig blindhet och döfhet kan inträffa, men sällan yrsel.

Ett annat medel, gelseninum, omtalas pag. 530. Det är
ett gift, som utöfvar ett förlamande inflytande och angriper
respirationen. Hufvudvärken och smärtan i sjelfva ögat
var ofta svår. Några patienter kunde knappast stå, långt
mindre gå. På ett annat ställe (623) berättas huru salicylens
verkan pröfvades på friska barn. Dessa experiment sägas
ej vara farliga, så att de friska barnen blott ledo smärta,
men ej sattes i lifsfara. Likväl berättas att hufvudvärken,
som de erhöllo, ofta var så stark, att de gömde sina hufvu-
den i kuddarne. Der berättas om en tioårig gosse, som blef
införd på ett sjukhus under en belladonnaförgiftning, och
nu heter det vidare: Vi började icke våra observationer förr
än han var fullständigt botad härför. Alltså, i stället för
att först skicka honom hem, nyttjade man salicyl för att
påföra honom nya lidanden och experimentera med honom.
Det säges, att han led af så svår hufvudvärk härefter, att
han slöt ögonen och gräfde ner sitt hufvud i armen. Fastän
af naturen en mycket liflig gosse, blef han mycket slö och
dum, svarade långsamt på frågor, kände liksom nålstygn i
sin högra ankel, led af svaghet i musklerna, beledsagad af
skälfningar i armar och ben.

Om en annan berättas, att han 65 timmar efter den sista
dosen var slö, temligen döf och skälfde på händerna. Dessa
symptom räckte så länge, att läkaren kände sig lättad, då
de upphörde. Kan man, när dylika saker ega rum och
komma till allmänhetens kunskap, undra på, om patienter,
särskildt fattiga, känna räddhåga och ångest för lazaretten.
Till och med verkan af alkohol blef försökt på 10-åriga
pojkar!

Äfven om en fader berättas, att han lät ett anfall af
hfemorrhoider utveckla sig i tre dagar för att studera sjuk-
domens utveckling, i stället för att gifva barnet det läke-
medel, om hvilket han visste, att det genast kunnat bota det.



Hvad skall man tänka om allt sådant? Är det icke ett
bevis för, att vetenskaplig kunskap blifvit en vår tids Moloeh,
för hvilken somliga äfven offra sina egna barn. Måhända
är ett sådant öppet missbruk mäktigt att väcka menniskorna
till medvetande om den samvetslöshet, hvartill vetenskaps-
män kunna drifvas, derest den blotta kunskapen blifvit dem
allt. Menniskorna kunna och vilja säkert protestera häremot.

Men just derför att djuren, äfven om de önskade det,
ej förmå att protestera, just derför böra de vara föremål för
vår protest.

Man måste med rätta fråga med lord Coleridge, Eng-
lands lordöfverdomare: Hvad tron I väl, att vår Herre skulle
säga, hvöka blickar skulle han hafva kastat på ett sådant
rum, fyldt med oskyldiga varelser, som han älskar, döende
under smärtor, som med uppsåt och med vilja påförts dem,
eller hållna vid lif för att uthärda ännu ytterligare plågor,
på grund af menniskans kunskapstörst? Hvar och en måste
svara inför sitt samvete. Men för dem, som erkänna hans
auktoritet och fatta, åt hvilket håll han ville gå, måste hans
mening hafva inflytande. »Skulle du icke hafva barmhertig-
het mot dessa, såsom jag haft barmhertighet med dig?»
tyckas vi höra honom säga. Låtom oss handla i enlighet
härmed.

I mensklighetens namn, såväl som i Guds namn, måste
man protestera mot att behandla lefvande varelser, hvars
känslor kunna vara lika lifliga och fina som menniskans,
såsom krukomakaren nyttjar leran och skulptören marmorn.

Justitsraad Lembcke fra Danmark vilde af Hensyn til
den långt fremskredne Tid fatte sig i stor Korthed och kun
meddele, at da Professor Panum i Foraaret afgik ved DO-
- fandt Bestyreisen, at oieblikket var kommet til at gjore
Forsog paa at erholde en Ordning tilvejebragt i Danmark.
Man gik nemlig ud fra, at et saadant Skridt, netop medens
Posten som Förständer for det fysiologiske Laboratorium var
ledig, fritog Bestyreisen for ethvert Skin af, at ville rette



Anker mod denne eller hm Person og lod det trsede klart
frern, ät man i sin Virken kun har Sägen for oie.

I Maj Maaned blev der altsaa till det danske Kultus-
ministerium indgivet et Andragende, som der neppe kunde
rejses nogen anden Indvending imod, end at det maaske
var altfor maadeholdent i sine Farslag.

Desvserre erholdt Bestyreisen desuagtet fra Ministeriet
et afslaaende Svar.

Den Dag vilde dog forhaabenlig komme, da Kegjerin-
gerne i de skandinaviske Lande vilde indse Nodvendigheden
af at felge de store Kulturstaters Exempel ved at begrsense
og regulere en videnskabelig Methode, som i vor Tid griber
om sig i en uhyggelig Grad og som er egnet til at de-
moralisere Tidsaanden.

Taleren mindede derefter om det store Tab, som den
danske Afdeling havde lidt derved, at et af Bestyreisens
medlemmer, Digteren H. V. Kaalund, var afgaaet ved Döden.
Kaalund yndede at kalde sig selv »Dyrenes Digter», og hans
hele Produktion vidnede om hans Folelse for den lavere
Skabning, thi ogsaa for denne, ligesom for alle, der led, det
vsere sig forskyldt eller uforskyldt, havde han det varmeste
Hjerte, det mest levende onske om at komme till Hjselp.

Navnlig et af Kaalunds Digte, som Taleren oplsestc (af-
trykt nedenfor), kunde paa en vis Maade betragtes som en
Rast fra Graven, der talte alvorlige og advarende Ord til
den hele Menneskehed.

»Du Menneskebarn, som bryster dig stolt
af din klögtige Aand, din oprejste Gäng,
er dit Hjserte for Dyrenes Lidelser koldt;
har du selv dem slov eller grusom forvoldt,
da fortjener du ikke din Menneskerang,
da bar du ej Del i det Adelsbrev,
som fra Slsegtens Vugge din Skaber skrev;
de Bom, du fostrer, hvis Aand du danner,
faar Bulbidersnuder og Tyrepander;
du fostrer til din og til Verdens Skam
en Flok af Rovdyr i Menneskeham,
du befolker vor Jord med Tyranner.»
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Samfundets årsberättelse för år 1883,
D:o D:o „ „ 1884,
D:o D:o „ „ 1885.

af A. L. Nord val I
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Följande af Samfundet utgifna skrifter kunna på reqvisition hos
Sekreteraren Knut Sandstedt gratis erhållas af Samfundets ledamöter:

Om vivisektionens förhållande till moralen, föredrag

Om resultaten af den offentliga diskussionen i vi-
visektionsfrågan och Svar å Professor Rossanders
föreläsning den 28 April 1884, af A. L. Nordvall.

Om de nyaste tilldragelserna på vivisektionsstri-
dens område, af A. L. Nordvall.


