
»Lagar och regler i äldre tid.  

På 1600-talet var det främst avrättade brottslingar som utnyttjades av de anatomiska 

institutionerna i landet. Detta ansågs otillräckligt och i ett kungligt brev från 1747 stadgades 

det att institutionerna även skulle få rätt till kroppar efter självmördare och oäkta barn.  

 I ett kungligt brev från 1791 tillades att även de som dött i fängelser samt »kringströfwande 

Tiggares, Sigenares och Tartarers Kroppar» kunde komma ifråga.  
 
 

Ett brev för Lunds universitet återfinns i Domkapitlets i Lund arkiv, vol. EIa:28 (Kungl. 

Maj:ts och kollegiers brev Huvudserie 1815-1816) och lyder såhär:  

 

CARL med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Vendes Konung & & &. 

Hertig till Schlesvig-Hollstein & &.  

  

Vår Ynnest och Nådige Benägenhet med Gud Allsmägtig, Troman och Tjenare, 

Doctor, Biskop, ProCanzler, Commendeur af Vår Nordstjerne Orden, så ock 

Consistoriales!   

  

Hos Oss har Vår Lunds Academiæ Canzler i underdånighet anmält, att brist å 

Subjecter för Anatomiæ Salen i Lund de senare åren skall yppats, samt tillika i 

underdånighet föreslagit de utvägar som till afhjelpande af denna brist kunde 

vara att vidtaga; och i sådant afseende i underdånighet anhållit att följande måtte 

i Nåder förordnas. Att innom ett afstånd från Lund af Trenne mil böra utan 

uppskof genom Vederbörande Kronobetjenings föranstaltande och Kronoskjuts 

till Anatomiæ Salen i Lund transporteras och aflemnas:  

1:o Alla oäkta Barn som blifvit mördade eller annars omkommit, så att öfver 

dem fordrats laglig besigtning och undersökning:  

2:do Alla för gröfre brott häcktade Arrestanter som dö antingen i Malmö eller 

Landscrona eller på landet:  

3:o Alla som blifvit hängde eller sjelfva afhändt sig lifvet:  

4:to Kringstrykande Tiggare, Ziguenare och Tartarer, som dö utom sin socken, 

och sakna bevis om sitt ärendes laglighet.  

Derjemte, och som de Anatomiska Dissectionerna verkställas endast från den 1. 

October af det ena året, till den 1 Aprill det följande, och det blefve Academien 

till last att den öfriga tiden af året sådana Cadaver emottaga, har Academiæ 

Canzleren anhållit om Vederbörandes Nådiga förständigande att nämde åtgärd 

borde vidtagas endast under förstnämde tid. Hvad i ofvanberörde måtto Vår 

Academiæ Canzler i underdånighet föreslagit och begärt, hafva VI i nåder 

bifallit, och gifve VI Eder sådant härmed i Nåder tillkänna, med nådig 

befallning, att I genom Presterskapet i de orter dit denna Författning kommer att 

sträcka sig, låten erinra Vederbörande att icke jordfästa sådane Lik som tillfalla 

Anatomiæ Salen.   

 

VI Befalle Eder Gud Alsmägtig Nådeligen.  

Stockholms Slott den 27. November 1816.   

 

Carl 


