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CARL med Guds Nåde […] 

I anledning af en till Eder inkommen berättelse från Medicinska Faculteten vid Lunds Aca-
demie, hafven I underdånigst anmält, at tillräckelige Subjecter för Anatomie Salen i Lund de 
senare åren icke varit at tillgå, hvartill orsaken borde sökas, så väl i en minskad dödlighet 
bland Arrestanter i Fästningarne som i Författningarnes mindre bestämda föreskrifter, hvadan 
I underdånigst anhållit, at med grund af Kongl. Brefven den 13. Januarii 1747. och den 4. Julii 
1791. en i någon mon mera utsträckt Författning för detta ändamål måtte utfärdas, samt deru-
tinnan i Nåder förordnas: 

1:o At inom et afstånd från Lund af Trenne mil borde utan upskof genom vederbörande 
krono betjenings föranstaltande och kronoskjuts till Anatomie Salen i Lund transporteras och 
aflemnas: 1:o Alla oäkta Barn som blifvit mördade eller annars omkommit, så at öfver dem 
fordrats laglig besigtning och undersökning; 2:o alla för gröfre brott häcktade Arrestanter som 
dö antingen i Malmö eller Landscrona eller på landet; 3:o alle som blifvit hängde eller sjelfve 
afhändt sig lifvet; 4:o kringstrykande Tiggare, Ziguenare och Tartarer, som dö utom sin 
Sochn, och sakna bevis om sitt ärendes laglighet; dock derjemte i Nåder förständigas, at då de 
Anatomiska Dissectionerna verkställas, endast ifrån den 1. October af det ena året til den 1. 
April det följande, och det blefve Academien till last att den öfriga tiden af året sådane Cada-
ver emottaga, denna åtgärd borde af vederbörande vidtagas endast under förstnämde tid. 

2:o At med tillämpning af hvad i Wår Nådiga skrifvelse af den 14. Julii 1814. i afseende 
på å Danviks Hospitalet aflidande svagsinte personer stadgas, dylika personer hvilka dö på 
Malmö Hospital under förenämde tid af året, måtte få transporteras til Lund och aflemnas til 
Anatomie Salen, dock med de vilkor, at en så beskaffad afliden persons anhöriga sådant tillå-
ta, eller icke vilja besörja dess begrafning, skolandes då, så väl Likets transport som Jord fäst-
ningen ske på Academiens bekostnad. 

3:o I anseende til Christianstads Fästnings längre afstånd från Lund, föreslåen I den in-
skränkning i tiden då Subjecter skulle transporteras, at sådant ägde rum blott Januarii, Februa-
rii och Mars månader och at de icke heller då behöfde skickas utan på requisition af Anatomie 
Professoren, hvilken icke bör äga, at från denna Fästning infordra Subjecta Anatomica utan i 
den händelse de på närmare Lund belägna Orter skulle saknas. 

Äfven hafven I underdånigst hemstält om icke verkställigheten af hvad I föreslagit skul-
le derigenom befordras, om WI i Nåder täcktes anbefalla DomCapitlet i Lund, at genom Pres-
terskapet i de orter dit Författningen komme at sträcka sig, låta erindra vederbörande, at icke 
jord fästa sådane lik som tillfalla Anatomie Salen. 

Til svar härå gifve WI Eder härmed i Nåder tilkänna, at WI i Nåder bifalle hvad af Eder 
i 1:a momentet blifvit i underdånighet hemstält, men hvad 2:dre och 3:dje momenten angår, 
anse WI tillräcklig tillgång på Subjecta Anatomica kunna blifva, utan at anlita Malmö Hospi-
tal eller Christianstads Fästning, hvilken senare äfven är ifrån Lund nog aflägsen; låtande WI 
nu äfven i Nåder anbefalla Wår Befallnings Hafvande i Malmö samt DomCapitlet i Lund, om 
hvad enligt Eder underdåniga begäran och Wårt Nådiga beslut, på deras åtgärd härutinnan 
ankommer. WI befaller Eder Gud Alsmägtig Synnerligen Nådeligen. Stockholms Slott den 
27. November 1816. 



Carl 

/ Nils von Rosenstein. 


