Carl XIII till Lunds universitets kansler, greve Lars von Engeström, 27 november 1816
CARL med Guds Nåde […]
Med anledning av en till Eder inkommen berättelse från Medicinska Fakulteten vid Lunds
Akademi, har ni underdånigst anmält, att det under de senaste åren inte funnits tillräckliga
subject (kroppar) till anatomisalen i Lund, orsaken är antagligen, både att färre fångar dör i
fästningsfängelserna och att lagarna inte är så tydliga. Ni har därför anhållit om att de kungliga breven den 13. Januari 1747. och den 4. Juli 1791 ska vara en grund till en mer omfattande
författning (lag):
1:o Att inom ett avstånd på tre mil från Lund ska de här kategorierna utan undantag
transporteras till anatomisalen i Lund med hjälp av kronolänsman (ungefär polis) och i kronoskjuts:
1: Alla oäkta barn som blivit mördade eller annars omkommit, så att de har behövt obduceras; 2: alla för grövre brott häktade fångar som dör antingen i Malmö eller Landskrona
eller på landet; 3: alla som blivit hängda eller som själva tagit livet av sig; 4: kringstrykande
tiggare, zigenare och tattare, som dör utanför sin hemort, och saknar bevis om att de får lov att
vistas utanför hemorten. Men eftersom de anatomiska dissektionerna endast pågår mellan den
1 oktober och den 1 april och det därför är besvärligt för Akademin att ta emot sådana kadaver
under andra tider så ska kropparna bara levereras dit under denna tid
2: Genom att tillämpa det som står i vår nådiga skrivelse den 14. Juli 1814 avseende de
svagsinta (utvecklingsstörda eller psykiskt sjuka) personer som avlider på Danviks Hospital
ska också sådana personer som dör på Malmö Hospital under den nämnda tiden på året, få
transporteras till Lund och lämnas till Anatomisalen, dock endast om en sådan persons anhöriga tillåter det, eller inte vill bekosta begravningen ska såväl likets transport som jordfästningen ske på Akademins bekostnad.
3:o Eftersom Kristianstads fästning ligger på längre avstånd från Lund, föreslår jag att
tiden då subjekten (kropparna) ska transporteras begränsas till enbart Januari, Februari och
Mars månader och att de inte heller då behöver skickas om inte anatomiprofessorn begär det
vilket han bara bör göra om det saknas Subjecta Anatomica (kroppar att dissekera) från de
orterna som är närmre Lund.
Ni har också begärt att eftersom denna förordning gäller ska Domkapitlet i Lund påminna prästerna i de berörda orterna att inte begrava sådana lik som ska tillfalla Anatomisalen.
Till svar på er begäran går vi (kungen) med på det som föreslås i 1:a punkten men när
det gäller 2dra och 3dje punkterna anser vi att tillgången på Sjubjecta Anatomica kan bli
tilläcklig utan att använda kroppar från Malmö hospital eller Kristianstad fästning som ligger
mycket långt ifrån Lund. Vi kommer att meddela vår befallningshavare i Malmö (Landshövdingen) och Domkapitlet i Lund, om eder underdåniga begäran och vårt nådiga beslut, och att
de ska rätta sig efter detta.
Vi befaller Eder Gud Allsmäktig Synnerligen Nådeligen. Stockholms Slott den 27. November
1816.
Carl
/ Nils von Rosenstein.

