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?ko^ocoi.i..
Hällit

Pä 8coLkkoIm8 Slott

6um Vratia Zr krivi1e§!o 8:« K:T ^ajikls.

STOCKHOLM, T-»» I K»»«I, Tr«-k-ii«t, -7S--

krotocoll hällit ttppä 8wc!<NoIm8 Slott
den zo Mrrir 1792,

^^dngl. Maj:t, som ansett ttödwändigt, bade enligt hwad
zAU, wid siike bedröflige tilfällen wanligit want och i
anseende til närwarande omständigheter, at lata
öpna Högstsalig Konungens Lik, hade dagen förut updragit Deras Lxcetiencer Herr Greftven och RiksDroHen
samt Herr Grefwen och Riks-Marssalken at derwid wara närwarande och at besörja hwad i akt tagas borde.
Hans Maj:t hade tillika befalt underteknad, at derwid
föra ?rotocoiiet, och genom Nädigt Bref antydt 6ener3i - Vwe6teui-en och Riddaren ak ^.crei at draga försorg
om werkställigheten til i dag klockan 4 eftermiddagen.
Opningen ffulle förrättas af Oftper-virsKeuren von^eel med biträde af krofessor-n OoÄor tlagliröm r
närwaro af de Läkare, hwilka under Konungens sista sjuk
dom upwaktat, sa wäl som af Kongl. Loiiegii ^cäioi
och Odirurgiffa 8oLreteten8 Ledamöter.
Som Högstsalig Kolluugen uti Sin lifstid flere gån
ger forbudit Laisamering af Des Kropp, efter döden, så
som stridande enM Skaparens förwandlings-lagar, sa
Hade Hans Masit äfwen derutinnan med wördsam lyd
nad welat upfylla denna Sin Högstsalig Herr Faders
wilja.

Til underdånig ätlydnad af Konungens Nädiga be
fallning, mfumw sig nu wid ofwansagde tima uti Högstsalig Konungens ^uck'ence-Num pä Kongst Slottet De
ras Lxccllencer Herr Grefwen och Riks-DroHen samt
Herr Grefwen och Riks-Marstalken, hwilken ä Konun
gens Höga Wägnar anmodat at härtvid tillika wara närwarande
Deras kxcellencer Herr Grefwe kalkenderg, Herr
Grefwe Kxej versen, Herr Grefwe krake, Herr Friherre
8pM-e, 5^,err Friherre Oi^encrants, Herr Friherre k.iäclerikoipe, kreliäentsn Herr Grefwe kuutk, Oeoeral-Oieutenariten
Herr Grefwekosts, Oenerai-Oieutenarit Herr Friherre Ouvs.11.
Närwarande, woro äfwen
Konungens Qfwerste Kamarherre m. m.. Herr Gref
we dMs kolle, sä wäl som samtelige Des Qfwerste Kamar-Junkare, Förste Embetsmän af Kongl. Hof-Staten,
Oapitaine.-Oieutenanter af Lif-Orabanterne, hwilka af sjuk
dom icke woro hindrade at sig infinna; Likaledes Konungens
Kamar-Junkare gean Oeorge Oe kewke, Oarl korgenliterns, Otto k. K4ö11er1vär6, ^ug. kreär. kalmkelät, och
de den dagen Wakthafwande OKcerare.

Wid ingången til Sängkamaren hölls twänne Kongl.
Lif-Drabanter Wakt.
Sedan Deras kxceiiencer Herr Grefwen och RiksDroHen samt Herr Grefwen och Riks-Marssalken igenom
Oapitaine-Oieutenanten Grefwe Idobert koken hos Hans
Kongl. Höghet Hertigen af Södermanland anmält at all
ting m; war i behörig ordning, och Hans Kongl. Hög
het meddelat Des Nadiga Befallning om werkstalligheten,
inträdde uti Sängkamaren jemte Herr Grefwen och RiksDroHen samt Herr Grefwen och LXcks-Marskalken ofwannamde Herrar och öfrige Embetsmän.
Det
X r

Det Kongl. Liket flyttades utur sängen til et bord
under det främre fönstret tvid dören til Osleriee, der öpningen förrättades af OfWer-OireAeuren OoKor Ikeel
med biträde af ^rofessoren voKor dlaZKröm, hwilka derLfiver sedermera aflemnat följande berättelse:
i:o Saret efter skottet i weka ryggen helt nära rygg
raden pä wänstra sidan nagot up om höften och deromkring en sädan rodnad, som utwisar kallbrand djupt in
nanföre. För öfrigt fants ingen ting utwärtes, men he
la kroppen omgifwen med ganffa tjockt fett.
2:v Säret undersöktes inuti, och kändes da tydeligen
?rocessu5 1r3N8versus af tredje Veinedra I^umdorurn krosiad,
samt samma pioceks af den fjerde Ländkotan blottad.
z:o Derpä öpnades Bröstet, hwarwid marktes at
brosserna af refbenen woro benaktige, den wänstra Lun
gan fastwuxen och täckt med mycken stelnad flem. Hjertat stort, srisst och mycket fett.
4:0 Wid Bukens öpnande sans Lefren och Mjälten
nagot möre och felaktigt, men Magen och sma tarmarne frissa, äfwen som början af de stora tarmarne; men
ssutet deraf eller mdstigande delen af eoion, samt den
del deraf som kallas 8
Ooli och ^leso-keAum,
woro §M§renera6e, ock) derinom nägot trÄnMöeraä sammanlupen blod, men ingen sarnad kunde man derpä fin
na, «tan war Bukhinnan (^erckonssum) af skottet 0ssadd, ehuru MnZreneraä uti hela inre delen af wänstra
höften (k.egio Dumk3ri8 linitkra). Men dä denna hinna
ffildes ifrän närliggande musslar, fants genast en Blyku
la liggande i en tzLnZreneuse wätssa emellan inre sidan af
Kiuiduiu8 qu3äraw8 L.umborum och yrtra delen af wän
stra njuren, hwilken äfwen mot des nedre del war i ytan
nägot ssadad och ganZrenerLck.
5:0

5-c> Saret undersöktes nu lätteligen inifrän, och fants
ssottet utom huden och fettet hafwa genomborat senaktiga utbredningen, början af mufflarne Lacro-i^umbarls
och I^on§?6Imus Oor-I) ffadat de nämnde k*roce6u8 1?r3r>8verli af Ländkotorna, gatt igenom inre ftnaktiga utbred
ningen uf 1i'3N8verfu8 ^däomini8 och köttet af OuaäratU8 I^uMborum, hwilken wäg fants nu rundt om §Mgreneraä.

6:o Wid nogare undersökning fants i defia köttakti
ga delar det öfwersta af en jerunubb och et hagel, samt
i fettet wid Njuren et hagel.
7:0 Kiufcuiu8 ?io38 pä wänstra sidan war också
grenersä samt deruti et ffrot.
8-o Uti fettet emellan mufflarne l>M8veriu8 och 0dli°
guu8 ^bäomMi8 twä tum UPOM kanten af robenet (Oritta Iiei) fants äfwen en kansig tälgd kula.
De öfrige inelfwor woro i frtfft tilftäud, och wid
Od6e.<Ron intet widare at anmärka, an at uti tarmarNe fants ännu twänne döda Maffar (/Vicari8 L.umbricoi°
cie8) sadane som den Konungen under sjukdomen miste.
Af ffottets läge och utspridning syntes således omöjeligheten bade af des uttagning och swärigheten af des
hjelpande.
O. Ikeel.

^sok. klagllröm.

Som enligt den wid Ransakningen afgifne bekännel
se Pistolen warit laddad med flere hagel och nubbar än
de hwilka ännu kunnat igenfinnas, anwändes wäl dertil
ytterligare möda, men nar den befants blifwa fruktlös,
utan at tillika, da ingen LsifamerMg ägde rum, aldeles
betaga möjeligheten at sedermera kunna tilfridsställa All
mänheten af det Kongl. Likets äffadande, underrättades
X z
derom

derom Herr Grefwen och Riks-Drotsen samt Herr Grefwen och Riks-Marstalken.
Deras Lxceiiencer anmälte detta genast i underdå
nighet hos Hans Kongs. Höghet Hertigen, igenom,WMhafwande (?s.pitmnen wid Lif-Oaröee Greftve eronlsteim.
Hans Kongl. Höghet hade wid sä beskaffade omstän
digheter och när redan bägge kulorna med det mera blifwit fundne, ansett bäst, at lata inställa widare eftcrsökniug, hwilken äfwen til följe deras nu stutades.
Hos Hans Kongl. Höghet Hertigen hade Uttderteknad
derefter den Näden at anmäla förloppet.
Hans Kongl. Höghet, hwars öma sinnesrörelser under Des hjertcliga sorg icke kunde tilläta asynen af det
uttagna stöttet, befalte at det skulle öftverlemnas tii
Herr Grefwen och Riks-Drotftn för at tjena til uplysning wid ransakningen uti Korrgl. Swea HostRätt, hwarefter det inneflutit uti en Guld-dosa med pateknad in1'cripnon kommer at förwams uti Kongl. Räntekamare
Hwalfwet.
Hans Kongl. Höghet behagade derjemte tilläta at det
ta krotowli stulle igenom trycket meddelas Allmänheten
.tillika med den här nedanföre intagne Läkarenas underdäniga berättelse, hwilken de efter första undersöknin
gen af blelluren afgifivit.
In käem UrotoooUu

L. 8cllröllerlleim.

Under-

UnbevdattiIske Apport.'
Wi Läkare som blifwit anbefalte at warda och radgöra öfwer dm diessure, som genom et grymt och mordistt stött warit Konungens Dyra Lif ämnadt, anse wär
underdäniga ffyldighet fordra at framlemna berättelse om
stöttets natur, gäng, och framdeles, gifwe Nädige Gud?
lyckliga utgång.
Skottet har gatt in en knapp tum til wänfter om
Ryggraden näst öfwer höften, ungefär nedom sidodelm
af den tredje Ländkotan, sargat och genomborat huden
och fethinnan, som war wäl tjock, yttre senaktiga utbred
ningen, som betäcker mustlarne 8acro i^urQk3ii§ och 1.3vor6, deras köttaktiga början, mre senaktiga ut
bredningen af ^lulculus 1r3N8versus ^.baorniQi8 och köttet
af Oaac!73w8 i.umborum, och derigenom samt nägot län
gre ^an man med fingret undersöka säret. vireKion af
faret är bakifrän framat, frän ryggraden nägot utät si
dan til wänfter och upifrän nägot lutande nedät.
Skottet har förmodeligen sedermera gätt gansta nä
ra under wänstra njuren, kan antingen Hafwa rakat köt
tet af ^lukcuiu8 ?so38 och således wara mycket nära wän
stra urmgängen, sades- puls- och blod-ädren pä den si
dan, eller ock genom at Konungen wred kroppen snedt at
höger, har stöttet wid en expirmion tagit en wag ännu
mer at sidan at det fettet som stiljer Buk-Mufflarne
i>ÄN8versa8 och b eg ge Odiic^u! frän hwarandra.
Det har ännu ock gensm des sträckning nedät gjort
sig wäg utät ^-iuscuiu8 Nto38 och H13CU8 internu8, der det
wäl med mindre fara för lifwet kan ligga, sä wida man
ännu af
ej haft anledning at frukta det NKgre af der liggande stora blodkärl blifwit stadade. At
stöttet

ffottet ej genomborat Bukhinnan ?ericonXa>m eller ssadat
de der innehällne inälfwor, tyckes man ocksä af med sä
dan händelse förknippade sMpcomer5 ännu uteblifwande,
med wisthet kunna sluta.
Skottets granffap med de för lifwet högst angelä
gne delar, den förstörande laddning det tnnehölt, den
deraf nödwändigt upkommande retning,
och
bulningar, helst djupleken af säret ej kan medgifwa at
nägot betydande af ffottet nu mera kan uttagas igenom
des mgäng, oaktadt den strax derefter blifwit genom ffärning wA widgad at alla stdor, alt -etta gör at wi anse
ffottet högst wadeligt och farligt, men hoppas alle at
Den Högste Guden här lätit en sadan lyckhandelse inträf
fa, som man stundom sett da wadlige sar med lifwers be
häll astöpa. ZcocLcyylm -en 2i
»79-.
Llis? 83lc)>7ron,
D. ll.
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