
Det vetenskapliga djurplågeriet.

Följande citat kunna upplysa om huru vivisek-
tionen får försiggå i utlandet; och att den äfven
inom vårt land torde uppnå samma ståndpunkt,
om ej en gräns snart sättes derför, detta kan, ty
värr, icke betviflas. Hvarje af sann barmhertig-
hetskänsla genomträngd menniska skall af föl-
jande upplysningar, hvilka till någon del afslöja
den mest fasansfulla grymhet, komma till den
öfvertygelsen, att de, som kunna förhindra men
emellertid tillåta utöfvandet af sådan grymhet,
de draga öfver sig ett stort ansvar.

Se här några exempel på det vetenskapliga
djurplågeriets raffinerade grymheter:

Genomskärning af ryggmergen på curari- *gJ5f
serade*) kattor. Flere dagar efteråt upphettades sid. 612. D:r

de långsamt i en dcrtill inrättad ugn, tills ter- Försök tnTut
peraturen hade nått 70 gr. Celsius. En mano- ryegmergens
meter användes för att så länge som möiligt för- funktioner -

n J ° för titt foder
lägga resnlta-

*) Curare (Indianevncs pilgift), som användes mycket ten af Naw-

ofta vid yivisektioner, tjuiiar blott till &ti. förtärna, iör-
sölcsäjuren. Het är oj medel.



hindra qväfning. Försökets resultat stördes emel-
lertid genom djurens ångestsvett.

std.Vs. D:rw! Kaniner och hundar ihjelhungrade. De först-
Meringj Por- nä mda i fem dagar, hundarne i 14—21 dagar.sok rörande XT . /■» i H iGiykogenbiid- JNitton iörsök anställdes.

ning. *

12:te bd. (1876).
sid. 278 Hor- Hundar och kaniner, hållnc i isvatten till
wath: Konst- . . , ,

.
~

gjord afkyi- halsen ; de dogo i stelkramp.
ning.

9:de bd. sin. Bröstet öppnadt på 16 hundar. Konstgjord
250. Prof. Hei- respiration använd. Fortfarande nervretning.
denheun: Ket- r r i -• i ... i oi i

ning af nervor- Hunden gor under smurtan de våldsammaste an-
na, o. sv. strängningar för att frigöra sig.

16: de bd. sid.
448. Dr Bwkan. En serie försök på kaniner. 22 försök på

Studier öfver 7 . .. i i « J
andningscen- samma djur. Det bands på ryggen medan ma-

£en uppskars. Det var icke bedöfvadt.
samhet.

Essay on Vivi- veterinärskolan i Alfort viviseceradessection, Q. I'le- ,-.'... , n . , , „
.

ming, Vet. sur- Ib hastar i veckan, bex— sju elever opererade frän
geon. London ,-ii r, a ... i 7 . n >

1866, sid. 8, io. morgon till atton pa ett och samma djur. (! ..)

Operationernas antal på samma djur kunde uppgå
till 30—64: man afskar öron och svans, blot-
tade nerverna och urinvägarne, öppnade luft-
röret, genomstäck bröst och underlif, kastrerade,
afref hofvarne, sönderslet fötterna; amputerade
kroppsdelar, bragte en sten in i blåsan och ope-
rade bort den derpå, brände med glödande jern,



uttog ögonen o. s. v. Ett litet fuchs-sto var
trots sådana misshandlingar ännu vid lif (! ..)
och företedde numera icke likhet med någon
varelse på denna jord.

Länderna voro uppskurna, huden söndersli-
ten, genomplöjd af glödande jern. Scnorna genom-
skurna, hofvarna afslitna, ögonen utstuckna !

Då djuret var nästan döende, stälde man det på
dess blödande fötter, för att under skämt och
skratt visa kamraterna livad mensklig skicklig-
het förmår åstadkomma på ett djur, innan dö-
den ändtligt gör slut på dess lidanden.

I Juli månad 1881 har en kongress af en-
gelska djurläkare enhälligt fattat en resolution,
i hvilkcn de förklara, att vivisektioner äro onödiga
för veterinärkunskapen.

25 hundar öfvergötos med terpentinolja, som i>™ kejserliga

antändes 9 gånger å rad. Några öfverlefde för- aoiptaitiftei-
söket i 5 dagar. Vivisektorn Eulenberg har för- "".'"yn^"
klarat detta experiment otillåtligt, och har kallat i»g7. sia. 172

det ett rått snedsprång. (Gegenwart af 19 April ' ' nlim , "

1879.)

Eörbrännines- och skållningsförsök utförda i Pr,°,f ' ri ™*°"'f
1 li-iil • r • /-\T -1 arrew al*k'V. Häftet

det pathoiogiska laboratoriet 1 Leipzig (JNov. 1879), af r.>:to Febr.

på en stor del hundar och kaniner (sid. 249). "gJi. Med. al?
l'å 5 hundar genomskars ryggmärgen, hvarefter v - Lcsser.

djuren skållades. — — De öfverlefde skållnin-
gen respektive 3, 6, 7, 10 och 21 dagar. En
stor fårhund dog 36 timmar efter det han ned-
doppats i kokande vatten.



»über
£ 'dfoa

ver- Prof. Goltz gifver detaljerad beskriining öf-
riohtungen dos ver sina försök på en hund, hvilkens hjerna han

G
Bonn

hi
iB

nBi!' lemlästat 4 gånger (tre gånger 1879 och en
sid. 184. gång 1880), hvarefter hunden blef blind och ga-

len. Djuret dödades först i Febr. 1881, sedan
det misshandlats i 19 månader och 14 dagar.

Medical Timoa j;n »experimentator» höll föreläsning öfver18(11, sid. 107.
„

, .... .T . „
-. ~ P,åtskilliga gifters verkningar på den djuriska or-

ganismen. För att visa åhörarne, huru äfven ett
oskadligt ämne förmår förstöra ett djurs kropp,
tvingade han ett mått kokande vatten in i magen
på en hund (! —), som kort derefter dog med
alla tecken till häftiga smärtor.

British Medt- Prof. Putherford curarisevar en stor del hun-
den23okt. 1875. dar efter att först hafva låtit dem fasta i 18 tim-

mar. Sedan uppskär han deras underlif, skiljer
gallkanalen från dess omgifningar och fäster vid
kanalen ett glasrör, i hvilket gallan skall kunna
neddrypa. Ur stånd att röra sig, men icke döf-
vade, förblifva hundarne i detta tillstånd 5 a 8
timmar (! . ...). D:r G. Hoggan har förklarat att
dessa experiment voro i hög grad grymma —

ja, till och med till ingen nytta. (Report of the
Poyal Commission, 1876, sid. 180.)

oiaudeßernard. \q nun dar och en del kaniner insattes i en
Lecons sur la ... . . „ , , , r\ i r 1

ohaieur ani- särskildt deriör inrättad upphettad ugn. De leide
maie, sid. 347. j regpekti ve 10 o ch 24 minuter, allt eftersom

hufvudet var innanför eller utanför ugnen. Ber-
nard säger: »Det är omöjligt att räkna de häf-



tiga andedragen. Slutligen faller djuret i kon-
vulsioner och dör under uppgifvande af ett skrik.»

Många andra fysiologer hafva, liksom de
Graaf, försökt att hindra djurens skrik, för att sioiogie opera-
undgå klagomål från grannarne till laboratoriet.
Dupuytren genomskar en del af ljudnerverna för
att derigenom göra djuret mållöst. I samma af-
sigt har jag sjelf ofta utfört liknande operationer.

Genom användande af eurare snördes en ~,A

™hl,To* de
,,

kraftig, medelstor hund värnlös och ur stånd att isea sia. eso,
röra sig, ja, till och med att andas. Konstgjord
andedrägt bibragtes honom med tillhjelp af ett
slags blåsbälg, men djuret behöll fullt medve-
tande och känsel, den senare till och med i för-
höjd grad (enligt llere af de störste fysiologers
åsigt). 1 sådant tillstånd dissikerades ena sidan
af hundens ansigte, hals och framben, samt det
inre af underlifvet och höften. Sju särskilda
nerver blottades, och en efter annan elektricera-
des nu, tio timmar å rad. Under hela denna tid
måste djuret hafva utstått de förfärligaste lidan-
den, hvilka icke, ens kunds lindras genom ett skrik
eller en rörelse. Efter en hel dags arbete gingo
vivisektorerne hvar till sitt, men bläsbälgen läto
de vara i full gång, så att djurets andedrägt ocli
lif alltså uppehöllos. (!!!...) Då man nästa mor-
gon ville återupptaga arbetet, hade naturen slut-
ligen befriat den olycklige varelsen. — (Report
of the Royal Commission, sid. 204).

.... . . , Flsiologia Hel
.tJör att frambringa en intensiv smarta, nar doiore. Florens

prof. Mantegazza uttänkt och låtit förfärdiga en jtanttganå.



infernaliskt sinnrik apparat, som han sjelf kallar
■»torrnentatore-ä. Med tillhjolp af taggiga jcrnstänger
blifvcr det honom möjligt att gripa, krossa eller
sönderrifva hvilken som helst del af ett djur och
lyfta det högt upp, »för att pä så satt kunna till-
foga djuret hvarje möjligt pinande» (! ! ! —), J
afsigt att hälla djuren orörliga, drifver han »en
massa spetsig spik genom deras fötter.» (! ! ! . . .)
Den första raden försök företogs på 12 djur, mest
kaniner och marsvin, af hvilka nere voro drag-
tiga. — En liten kanin, som var i långt fram-
skridet drägtighetstillstånd, underkastades så för-
färliga qval, att djurets konvulsioner omöjliggjorde
hvarje undersökning.

oiaitde Bernard. »h ysiologen ar icke någon vanlig menmska,
Introduction 1 , ..

J ,? i . ,° ..

°
■ ,

I'étude dc la nan ar en lärd, en menmska som ar gripen och
rimentaio °sut fullständigt upptagen af en vetenskaplig idé; han

iso. hörer icke djurets jemmerski, han ser icke att
blodet flyter», o. s. v.

Nos eriuuté» ])en berömde vivisektorn Florens säger:
Olivers les avi- , ti rr nnn i i /■•
maux, par le »Magcndie har orrrat 4,000 hundar lör att
°Paris 18ct.'"* efter Bells teori lära känna skillnaden mellan

känsel- och rörelsenerverna. Derpå offrade han
på nytt 4,000 hundar för att bevisa, att han tagit
fel vid de första försöken, och jag har bevisat,
att Magendics första åsigt var den rätta. För
att erhålla detta resultat, har äfven jag måst ofFra
en mängd hundar.»



D:r E. Klein förklarade för den eDgelska g^fc",^!
kommissionen: sion. London

1870, sid. IS3.

»En experimentator har, så att säga, icke
tid att tänka öfver, hvad försöksdjuret känner eller
lider.» På fråga, om han alls icke toge hänsyn
till djurens lidanden, svarade han: »Alldeles
icke», och tillade att samma åsigt var allmän i
alla fysiologiska laboratorier i Europa.

»Hvad bedofvande medel angår, anser ia£ »Mommg-Post»
, ~.,, , , ,-.. j.

° rr (Vf den 2:dradem vara till stor olycka tor djuren, som oirras, Feb. i876. Med.
ty sättet, på hvilket kloroform och morfin an- d:r c " Ur"-m a '"-

vändes, egnar sig vida mer till att lugna folks
samvete med hänsyn till vivisektioner, än till att
lindra smärtan hos försöksdjuren.»

»Vi få tillstå, att kunskaper erhållna på detta //or».» .-De
, i r* i • i i' i motu cordis et

sätt (öppnandet ai djurkroppar tor att studera sangninis.
hjertats rörelser), äro i högsta grad tvetydiga och
sannolikt bedrägliga.»

Professor Hyrtl yttrar om vivisektionen: buch"derLAna-»Hvad beträffar utbildandet af praktiske lä- tomis, wien
kare, hvilket ju är hufvudmålet för det mcdi- 1881-Birt;

a|o
upp'-

cinska studiet, skulle det vara gagneligt om den
vetenskapliga fysiologien sysselsatte sig mer med
menniskor än med grodor, kaniner och hundar
samt hade uppmärksamheten mer riktad på det
som är nödvändigt för läkaren. Så länge detta
icke är fallet hos oss, skola de studerande blott
frukta fysiologien som en verklig plåga, men icke



uppsöka och älska den som den praktiska medici-
nens trofasta och nyttiga ledsagarinna.

De som äro vänner af den mest upprörande
och onyttiga grymhet (jag talar blott om desse),
må lägga på bjertat, att Skriftens ord: »Den rätt-
färdige förbarmar sig äfven öfver djuret» icke
är skrifvet blott för Wiener-kuskarne, utan äfven
för åtskilliga af professorerna i Wien. Hvad
som är att se på lefvande uppskurna djur, kunna
vivisektorernas elever lika så väl se på nyss dö-
dade djur. Det borde lagligt förbjudas att offent-
ligt i undervisningsanstalterna underhålla en skåde-
lystcn mängd personer med ohyggligheter, hvaraf
resultaten så ofta sluta med motsägelser. Läkarens
heliga, humana kall borde ålägga honom som en
pligt att ovilkorligt yrka på ett sådant förbud.

Den som lugnt kan bevittna huru professorn
skär ut valparna ur en på pinbänken fastbunden
hynda, och håller den ena efter den andra fram-
för modren, som jemraude slickar dem, och derpå
under smärtans raseri biter sig fast i det trä-
stycke vid hvilket hon är bunden, —■ han borde
vara bödelsdräng, men icke läkare.»

->w/ti»;cw

Rtnckliolm, tryrkt lion A. L. Nnrmra RoMryr.knri-Akticbol.ic-, 1882


