
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning 

Årgång 110 1989

Svenska Litteratursällskapet

Distribution: Almqvist & Wiksell International, Stockholm

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa
en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel.



REDAKTIONSKOMMITTÉ

Göteborg: Lars Lönnroth, Stina Hansson 

Lund: Ulla-Britta Lagerroth, Margareta Wirmark 

Stockholm: Inge Jonsson, Kjell Espmark 

Umeå: Sverker R. Ek

Uppsala: Thure Stenström, Lars Furuland, Bengt Landgren

Redaktör: Docent Ulf Wittrock, Litteraturvetenskapliga institutionen, 

Slottet ing. AO, 752 37 Uppsala

Distribution: Svenska Litteratursällskapet,

Litteraturvetenskapliga institutionen, Slottet ing. AO, 752 37 Uppsala 

Utgiven med understöd av

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet

Bidrag till Samlaren bör vara maskinskrivna med dubbla radavstånd och 

eventuella noter skall vara samlade i slutet av uppsatsen. Titlar och citat 

bör vara väl kontrollerade. Observera att korrekturändringar inte kan 

göras mot manuskriptet

ISBN 91-87666-02-2 

ISSN 0348-6133

Printed in Sweden by

Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1990



Landshövding W ilhelm  Stråles prom em oria om  
C. J. L . A lm qvist

Till diskussionen om den Almqvistska gåtan

Av GUNNAR WIKMARK

Carl Jonas Love Almqvists prästerliga bana 
blev oväntat kort. Prästvigningen i Uppsala 
domkyrka den 11 juni 1837 blev visserligen 
särskilt uppmärksammad därför att den utgjor
de den nyutnämnde stifschefen Johan Olof 
Wallins allra första offentliga ämbetshandling 
såsom Svea rikes ärkebiskop, och för sin egen 
personliga del räknade Almqvist i prästvig- 
ningsstunden helt optimistiskt med att inom 
kort befordras till någon av de mest inbringan
de kyrkoherdetjänsterna, eftersom han redan 
var promoverad till magister och doktor och 
var beredd att bara några dagar senare avlägga 
den för kyrkoherdebefattning erforderliga pas
toralexamen.1 Men som bekant dröjde det år 
efter år utan att han lyckades erhålla någon av 
de regala kyrkoherdetjänster, som han succes
sivt sökte, och när han omsider blev utnämnd 
till regementspastor vid Livbeväringsregemen- 
tet i Stockholm mot slutet av 1846, räknades 
nog denna senkomna befordran nästan som ett 
misslyckande. Det var fråga om en deltjänst 
bara, och arvodet var följaktligen alltför klent 
för att ensamt föda sin man. Nere i Köpenhamn 
skrev Almqvists gode vän Oscar Sturzenbecker, 
»Orvar Odd», bl. a. så i en 8-strofig dikt som 
han publicerade i Figaro och som sedan åter
gavs i Aftonbladet:

Hvad är det jag läser? Helt pompöst, 
öfverst i hedersspalten!
Kaftanen, som hittills hang blott löst, 
kring Furumo-gestalten!
Der ser man ju dock att det går an\
-jag  citerar Love Almqvist; -
der står du nu, likt de andra, minsann!
som en ganska ärevördig man,
-  i ena handen en palmqvist!

Dock gläder det mig af hjertans grund, 
du ej blef en riktig prelatprest,
-  af dessa, som sluta ett tätt förbund 
kring den heliga Påfven vid Odenslund, 
men en simpel, fri soldatprest.

Redan åtta år härefter, den 19 april 1854, döm
des Almqvist av Kongl. Hof Consistorium till 
prästämbetets förlust, eftersom han »i anseende 
till hvad emot honom förekommit, svårligen 
skulle hädanefter kunna offentlig tjenst beklä
da, långt mindre till församlingarnas båtnad ut- 
öfva presterlig tjenst, utan fastmer, derest han 
vid embetet bibehålies, stor och allmän förar
gelse åstadkomma.»2

Tack vare intensiv forskning och ymnig pub
licering av många skribenter3 får väl »hvad 
emot Almqvist förekommit» numera anses vara 
så välkänt, att det här inte behöver mer än 
antydas. Då inte ens summan av regementspas- 
torsarvodet och inkomsterna från medarbetar- 
skapet i Aftonbladet räckte till för nödtorftig 
försörjning, fann sig Almqvist gång på gång 
nödsakad att låna pengar -  sammanlagt 18 000 
riksdaler riksgälds -  av ryttmästaren Johan Ja
kob von Scheven. Almqvist misstänktes a) för 
att omsider ha lagt beslag på samtliga av honom 
till ryttmästaren utfärdade skuldsedlar, b) för 
att, då han efter överenskommelse utskrev nya 
sådana i stället för de saknade, ha sökt förtaga 
dessa nya sedlar deras rättsliga verkan gentemot 
honom själv genom att faktiskt underteckna 
med namnet O. Almgren och genom att överhu
vud taget använda så tunt bläck, att skriften i 
sin helhet blivit svårläslig, c) för att vid flera 
tillfällen ha sökt taga von Scheven av daga ge
nom att arsenikförgifta dennes soppa. Efter en 
av ryttmästaren anmärkningsvärt motvilligt in
given polisanmälan om saken, gav överståt
hållareämbetet tjänstgörande polismästaren 
Wilhelm Stråle i uppdrag att verkställa veder
börlig undersökning i ärendet, något som denne 
dock fick göra utan personlig kontakt med Alm
qvist, eftersom denne lyckades fly till Amerika 
hals över huvud tack vare diverse osannfärdiga 
uppgifter och manipulationer. När Stråle blivit 
färdig med sin voluminösa rapport -  över 400 
sidor stark4 -  överlämnades denna av Överståt-
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hållareämbetet till Krigshovrätten på grund av 
Almqvists ställning såsom regementspastor, 
och Krigshovrätten bestämde i sin tur, att rann- 
sakningen skulle ske inför Livbeväringsrege- 
mentets krigsrätt, samt avkunnade sedan själv i 
sinom tid domen att Almqvist på grund av sin 
rymning gjort sig skyldig att mista sin vid Liv- 
be väringsregement et innehavande tjänst såsom 
regementspastor. På åklagarens yrkande att han 
också skulle förklaras avsatt från själva präst
ämbetet överlämnades ärendet i denna del till 
hovkonsistorium, vilket såsom nyss nämnts så 
småningom biföll sagda avsättningsyrkande. 
Beträffande misstankarna för skuldsedel
stöld och förgiftningsförsök lämnades saken åt 
»framtiden, då den kunde uppenbar varda». 
Visserligen förelåg »åtminstone vida mer än 
halv bevisning», men enligt då för tiden gällan
de lag räckte inte detta för definitivt fällande 
dom.5

*

Utsikterna till att »framtiden» omsider skulle 
uppenbara vad som var sanning och vad som 
bara var misstankar bedömdes nog inte såsom 
särskilt realistiska. Vad man rent principiellt 
kunde tänka sig var väl antingen att Almqvist så 
småningom skulle återvända till hemlandet och 
erkänna sig vara skyldig till det som han ankla
gats för eller åtminstone till en del av detta, eller 
också att någon annan person skulle träda fram 
och ta på sig ett större eller mindre ansvar. 
Bägge dessa möjligheter tycktes nog ha försvun
nit bakom horisonten, när Almqvist gick ur ti
den en septemberdag 1866.

Emellertid fanns bland de många i målet age
rande åtminstone en som anade, att det 
Almqvistska dramat skulle komma att intresse
ra inte bara samtiden utan också eftervärlden. 
Denne måhända ende var den nyssnämnde Wil
helm Stråle, förundersökningens ledare, man
nen bakom den likaledes nyssnämnda rappor
ten på drygt 400 sidor, tjänstgörande polismäs
tare 1851-52, underståthållare 1852-55, däref
ter generaldirektör och ordförande i Styrelsen 
för fängelser och arbetsinrättningar samt slutli
gen landshövding i Stockholms län åren 
1867-88.6

Då Överståthållareämbetet, som bekant, den 
16 juni 1851 beslutat om husrannsakan i Alm
qvists bostad, beslagtog Stråle där fem av Alm
qvist skrivna koncept, vilka omedelbart numre

rades och inlades i ett omslag med påskriften 
»Handlingar till A.»7 Småningom beslagtogs 
också en del brev m.m., som var ställda till 
Almqvist. Men åtskilligt av det sålunda beslag
tagna överlämnades 1854 till Almqvists anhöri
ga. Det övriga inlades av dåvarande polismästa
ren J. A. Wallenberg i två konvolut, det ena 
med påskrift »Handlingar rörande underhand
lingar om Aftonbladets öfverlämnande från L. 
J. H. till A. 1848», det andra med påskriften 
»Åtskilliga bref till C. J. L. A.». Bägge dessa 
konvolut hamnade omsider på Stockholms 
Stadsarkiv i samband med leveranser dit från 
polisarkivet och förvaras nu på Stadsarkivet så
som tillhörande Poliskammarens arkiv med be
teckningen »Handlingar ang. C. J. L. Almqvist, 
1848-1893».8 Det sena årtalet 1893 förvånar 
givetvis men har sin förklaring i det faktum, att 
till de s. a. s. egentliga Almqvist-akterna har -  
okänt i vilket sammanhang -  fogats en av lands
hövding Stråle utarbetad och av honom i janua
ri 1893 undertecknad »P.M. med ledning a f ran- 
sakningen 1851, angående Regements Pastorn 
C. J. Almqvist, misstänkt för tillgrepp a f rever
ser, bedrägeri och tre särskilda försök att med 
arsenik förgifta f  d. Johan Jacob von Scheven.»

Denna promemoria är väl värd att bli känd 
och begrundad genom att publiceras in extenso. 
Givetvis observerades den av stadsarkivarien 
Nils Staf i den nu nämnda aktasamlingen från 
åren 1848-1893, och det måste f. ö. vara just 
denna P.M., som Lars Krumlinde i all korthet 
citerar i sin studie »Almqvist och björnen» i 
Svensk litteraturtidskrift 1980, ehuru han en
dast i allmänna ordalag talar om Stråles »på 90- 
talet nedtecknade minnen av fallet» utan att 
lämna någon uppgift om dessa minnens karak
tär och nuvarande fyndort. Vidare och framför 
allt både omnämns och citeras promemorian 
uttryckligen av Gunnar Balgård i dennes arbete 
»Carl Jonas Love Almqvist -  samhällsvisionä- 
ren», som ju räknar med att Almqvist var oskyl
dig till de honom påbördade oegentligheterna i 
skilda hänseenden. Men ändå -  och just därför 
-  synes det vara rättvist att genom en extensout- 
givning av promemorian ge Stråle tillfälle att 
tala ut för eftervärlden angående sin syn på den 
ifrågavarande Almqvistproblematiken och sina 
åtgärder i sammanhanget. Balgård ser ju syn
nerligen kritiskt på Stråles insatser som ledare 
för målets förberedande undersökning. Bl. a. 
skriver han så: »Man kan här otvivelaktigt rikta
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betydande kritik mot polismästare Stråles sätt 
att leda undersökningen och vittnesförhören 
denna avgörande dag den 17 juni. Tydligen var 
hela tillvägagångssättet bestämt på förhand, ut
ifrån en överenskommelse med de av prome
morians innehåll närmast berörda. ... Någon 
tanke på att verkligen pröva sannfärdigheten i 
Almqvists promemorior har inte föresvävat 
Stråle. Han torde för övrigt ha uppfattat ganska 
litet av vad som stod i dem, och var i stort 
behov av hjälp med tolkningen från dem som 
kunde förväntas veta bättre. ... Men genom 
Stråles bristande ambition att på allvar pröva 
innebörden av promemoriorna, har de också 
blivit olösta allt framgent.»9 Det syns rimligt att 
låta Stråle posthumt svara på denna kritik ge
nom den sju sidor starka promemorian, som 
nogsamt vittnar om hur polisutredningens le
dande man grubblade på den förevarande pro
blematiken allvarligt och djupgående ännu efter 
fyra decennier -  och väl längre än så intill livets 
slut.10

Det förefaller ändamålsenligast att till en bör
jan låta promemorian tala helt ostörd in exten- 
so och att till efteråt spara frågan, huruvida 
Stråle med denna sin nyinsats har velat påverka 
eftervärldens omdöme om den store författa
rens moraliska halt i positiv eller negativ rikt
ning.

P.M.
med ledning av ransakningen 1851, angående Rege- 
ments Pastorn C. J. Almqvist,11 misstänkt för till
grepp av reverser, bedrägeri och tre särskilda försök 
att med arsenik förgifta f. d. Ryttmästaren Johan Ja
cob von Scheven.

von Scheven, född 1775, gift 1818, död 1854, var 
fader till 6 barn, alla, utom sonen Johan, född 1826, 
aflidna, det sista 1842.

von Schevens hustru afled 1853. Sonen Johan, nu
mera afliden, har efterlemnat talrika bröstarfvingar.

Sjelf förmälde Ryttmästaren von Schewen att han 
»till följd af olyckliga förhållanden» lefde skiljd från 
sin familj. Enligt ett ganska allmänt omdöme ansågs 
han vara procentare, misstänksam, cynisk och en 
hård man. Han hade områdt egendomen Siggesta på 
Wermdön och benämndes »Siggesta busen».

Hustru von Schewen meddelade under rannsak- 
ningen att hon icke bott tillsammans med mannen 
sedan 1837, eller af honom erhållit något understöd 
och icke på 6 års tid talat vid honom, utan såsom 
förestånderska på ett näringsställe beredt sig sitt 
uppehälle.

Sonen Johan yttrade att han på flera år icke upp- 
gåtts med eller besökt sin fader emedan denne sist
nämnde »efter en dem emellan upkommen rätte
gång» visat sig mindre vänlig emot sonen.

Den antydda rättegången är kanske känd af endast 
några få. Ryttmästaren von Schewen hade omkring 
1843 anförtrott hela sin förmögenhet, bestående en
dast af skuldsedlar, till sonen i afsigt att undgå be
skattning för inkomst af kapital. Då Ryttmästaren 
efter taxeringen ville återbekomma skuldsedlarne 
upstodo olika meningar emellan fader och son. Uppå 
anmälan härom af kanslisten W. F. Dalman lyckades 
det dåvarande Polismästare B. C. Bergman att upgöra 
en för fadren mindre fördelaktig förlikning.

Almqvist afvek från sitt hem i Stockholm den 11 
juni 1851 tidigt på morgon under upgift, till familjen 
muntligen och såsom medarbetare i tidningen Afton
bladet till Hufvudredaktören L. J. Hierta skriftligen, 
att han uti enskilda angelägenheter reste bort några 
dagar till Upsala trakten. Han hade ej permission 
såsom Regements Pastor eller pass.

Under ransakningen uplystes tid efter annan att 
Almqvist vistats i Örebro den 12, i Göteborg den 14, i 
Halmstad den 16 och i Helsingborg den 19 hvarefter 
han på båt farit öfver till Helsingör och den 20 på 
ångbåt till Hamburg.

Af Landshöfdinge Embetet i Halland lyckades han 
under falska förevändningar att erhålla pass.

Vid undersökningen inför Öfver Ståthållare Embe
tet den 19 juni berättade Johan von Schewen att han 
den 10 Juni sammanträffat med Almqvist och med
delat honom att von Scheven hört misstankar uttalas 
emot Almqvist att denne hade begått bedrägeri och 
förgiftnings försök hos Ryttmästaren von Schewen, 
som skulle innehafva läkarebetyg om anträffadt gift. 
Johan von Schewen hade dock icke sjelf fästat något 
afseende vid ett, såsom han antog, på misstag grun- 
dadt rykte.

Högst märkligt är att ehuru dels Ryttmästaren von 
Schewen den 29 Maj saknat 8 af Almqvist till honom 
utgifna, riktiga och bevittnade skuldsedlar till belopp 
af omkring 18 000 Rg banko; dels misstanke om för
giftnings försök yppat sig särskilda gånger den 1, 3 
och 7 Juni; dels visshet vunnits den 4 juni att de af 
Almqvist föregående dag utgifne förnyade skuld
sedlar varit undertcknade med namnet »Almgren»; 
dels officiella intyg den 6 juni kommit von Schewen 
tillhanda att arsenik funnits uti för honom framsatt 
födoämne; dels ock meddelanden om tilldragelserna 
ofvannämnda dagar egt rum så väl emellan von 
Schewen och åtskilliga personer, som sistnämnda per
soner sins emellan, icke någonting derom kommit till 
Polismyndighetens kännedom förrän den 13 Juni 
middagstiden då ett löst rykte afhördes, upkommet 
deraf att en af ofvannämnda personers bekanta uti en 
Schweitzeri lokal12 om de misstänkta brotten. Förkla
ringen synes ligga deruti att von Schewen förbjudit 
samtliga personerna att yppa något och i anledning af 
uprepade upmaningar att anmäla förhållandet för
klarat sig ställa saken »under Guds dom».

Också yttrade sig von Schewen vid underteknads 
första besök den 13 Juni på eftermiddagen till en 
början ytterst sväfvande och förbehållsamt. Han för
klarade, likasom vid Polisförhöret påföljda dag till 
protocollet, att han ej upträdde såsom angifvare eller 
äskade Polisundersökning. Motivet härtill var uppen
barligen en förhoppning i det längsta att Almqvist
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kunde räddas och komma i tillfälle att betala von 
Schewens fordran. Först sedan jag uprepade gånger 
alfvarligen forehållit von Schewen att offentlig under
sökning ovilkorligen måste ske och att von Schewen 
sjelf då komme uti en minst sagdt högst besynnerlig 
ställning, lyckades det mig förmå von Schewen att 
småningom afgifva den uti protocollet den 14 intagna 
berättelse och aflemna det officiela intyget om arseni
ken.

Omedelbart efter detta samtal erhöll Polisbetje- 
ningen ordres att inställa Almqvist hos mig.

Vid undersökningens slut den 14 Juni anbefalldes 
Polisbetjeningen att efterspana Almqvist och honom 
till förhör inför Öfver Ståthållare Embetet inställa.

Söndags aftonen den 15 erhölls uplysning att Alm
qvist den 11 afrest på ångbåt till Örebro och vidare 
med dligens söder ut.

Efter husransakan den 16 i Almqvists bostad, hvar- 
vid i den låsta Chiffonieren som, då nyckel ej fanns 
att tillgå, måste updyrkas, anträffades hans egenhän
diga antekningar om sättet att försvara sig derest han 
blef kallad för domstol. Samma dag förordnade Öfver 
Ståthållare Embetet att Almqvist skulle offentligen 
efterlysas med upmaning till en hvar, som om hans 
vistelseort hade eller finge kännedom att derom oför- 
dröjligen göra anmälan, hvarjemte Kongl. Majts Be- 
fallningshafvande i rikets öfriga län anmodades att 
enahanda efterlysning utfärda och i händelse Alm
qvist anträffades låta honom gripa och på lämpligt 
sätt hitföra.

Telegraf inrättning fanns icke vid denna tid och 
Almqvist lyckades, såsom ofvan är nämndt, att und
komma.

Skrifvelse afgeck till Hans Excellence Utrikes Mi
nistern om Almqvists gripande i utlandet; Och lärer 
sednare, uppå von Schewens yrkande, i ministeriel 
väg försök, ehuru utan framgång, skett att få Almqvist 
anhållen i Norra Amerika, der han under falskt namn 
antogs sig uppehålla.

Undersökningen öfverlemnades till Kongl. Krigs 
Hofrätten, som, efter ransakning vid Krigs Rätt, den 
29 December 1853 fann Almqvist vara med mera än 
halft bevis öfvertygad om ofvan omförmälda brott, 
hvadan, jemlikt 17 kapitlet 32 § Rättegångs Balken, 
saken lämnades åt framtiden, då den kunde uppenbar 
varda; Och enär Almqvist utan tillstånd afvikit för
klarades han hafva gjort sig skyldig att mista sin inne- 
hafda tjenst såsom Regements Pastor; men då 
krigsfiskalen yrkat att Almqvist måtte förklaras afsatt 
från Prestembetet remitterades handlingarna till 
Stockholms Stads konsistorium, som meddelade Re
solution den 29 April 1854. Genom slutligt utslag den 
12 Juni samma år dömdes Almqvist till afsättning 
jemväl från Prestembetet.

Fullständig redogörelse för alla vigtiga omständig
heter, som emot Almqvist förekommit, återfinnes i 
Kongl. Krigs Hof Rättens bilagda protocoll för den 29 
December 1853; och huru intressant brottmålsunder- 
sökningen än må vara skulle det blifva alltför vidlyf
tigt att härom orda i denna Promemoria. En och 
annan tilldragelse, som endast till någon del eller alls 
icke uptages i omförmälda Polisprotocoll, torde dock 
böra antydas.

Vid Polisundersökningen låg von Schewen, som 
syntes hafva svag syn, afklädd i en soffa, så beskaffad 
att jag måste, för att undvika orenlighet och ändå 
värre olägenhet, hålla mig på ett visst afstånd deri- 
från. Vid det enskilda samtalets början den 13 juni 
framhöll von Schewen i uttrycksfulla ordalag sin 
högst vänskapliga och förtroendefulla ställning till 
Almqvist, hvilken hade oinskränkt tillträde till von 
Schewens värdepapper, förvarande i en Chiffonie, 
som ock det synnerliga, ja sonliga omhuldande Alm
qvist under sina nästan dagliga besök städse visat von 
Schewen; Och enligt åtskilliga afhörde personers be
rättelser har Almqvists upförande jemväl varit af den 
beskaffenhet von Schewen upfattat.

Under fortgången af undersökningen lemnade von 
Schewen det märkliga förtroende till mig att i Chiffo
nieren eftersöka några handlingar; Och fann jag 
härvid ett pappersark med fullständig upgörelse och 
ränteberäkning vid det tillfälle då Almqvists riktiga 
skuldsedlar utfärdades. Räntan var beräknad till 18 
procent, om hvilken uptäckt von Schewen af mig 
underrättades, utan att något svar afgafs.

I anledning af von Schewens oro öfver förlusten af 
Almqvists nyssnämnda bevittnade skuldsedlar för
måddes Almqvist att i von Schewens bostad utfärda 
nya dock obevittnade handlingar. Ehuru, såsom up- 
lyst blef, bläcket var ganska mörkt om pennan doppa
des djupt, men mycket blekt om pennan doppades 
ytligt, befunnos sistnämnda skuldsedlar, undertekna- 
de »Almgren» vara skrifna med ovanligt blekt bläck 
på sins emellan olika pappershalfvor.

Ett betydligt antal af de i målet hörda personer 
intygade att Almqvist sökt ingifva von Schewen miss
troende till omgifningen i hemmet, den egna familjen 
och besökande. Vid tiden för förgiftnings försöken 
berättade Almqvist för von Schewens Hustru och Son 
att von Schewen befann sig uti ett bedröfligt tillstånd 
och omgafs af misstänkta personer, hvadan särdeles 
sonen upmanats att taga hand om fadren, så att någon 
olycka icke måtte inträffa.

Märklig är isynnerhet Hustru von Schewens berät
telse om Almqvists ifriga bemödanden och öfvertal- 
ning att Hustrun skulle flytta till mannen. Hon invän
de, bland annat, att de misstänkta personerna skulle 
se henne ogerna och för att få slut på förhållandet 
»möjligen kunde gifva något åt mannen», för hvilket 
hustrun sedan kunde blifva misstänkt. Härvid hade 
Almqvist synbarligen bleknat och med högra handen 
strukit sig öfver pannan. Någon misstanka att Alm
qvist hade något ondt i sinnet fattade Hustru von 
Schewen icke, utan hade för sin omgifning berättat 
händelsen under yttrande »att Almqvist säkerligen af 
fromhet häpnat vid tanken derpå att sådant brott 
kunde ega rum».

Från Almqvist erhöll jag ett ganska långt bref, date- 
radt i Göteborg den 14 juni, uti hvilket Almqvist, 
med upgift att han nödgats göra en angelägen resa, 
önskade att i anledning af »ett ohyggligt rykte» -  det 
hade äfven »orimligt nog» berört Almqvist sjelf -  
fästa min upmärksamhet, bland åtskilligt annat, der
på att von Schewen, som yttrat »fullkomlig oförson
lighet» mot Hustru och son, flera gånger i förtviflan 
yttrat att han ville sluta »sitt eländiga lif», Och hade
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Almqvist vid ett sådant tillfälle händelsevis märkt att 
i ett bokskåp fanns en gråhvit sten, hvilken Almqvist 
oförmärkt borttagit och af en Apothekare, hvars 
namn han kunde upgifva om så behöfdes, fått »den 
hemska» uplysning att stenen var arsenik.

Vid förhöret den 17 Juni undersöktes det noggrannt 
antydda bokskåpet, uti hvilket anträffades ett stycke 
arsenik.

Att von Schewen icke haft tanka på sjelfmord vits
ordades af många afhörda personer och sådan tanke 
stridde emot deras uppfattning af von Schewens per
sonlighet.

Ehuru ej hörande till ransakningen torde dock icke 
böra förbigås att vice Häradshöfdingen C. N. Raths- 
man, som blifvit i målet hörd, meddelat följande:

Vid besök 1848 i ett museum gjorde ett mans- 
hufvud i gips aftryck på Rathsman ett synnerligt in
tryck, hvilket berättigade till det frenologiska omdö
me att hufvudets égaré vore i stånd att begå »hvilket 
brott som helst». Med bestörtning erfor Rathsman på 
förfrågan att det var en bild af Almqvist, då för Raths
man okänd. Någon tid derefter sammanträffade 
Rathsman hos von Schewen med Almqvist; Och då 
Rathsman såg det intima förhållande, som rådde 
emellan von Schewen och Almqvist, ansåg Rathsman 
sig ega »moralisk visshet» att Almqvist hade någon 
»arrière pensee» på von Schewen.

Vid det första Polisförhöret den 14 Juni var, enär 
Almqvist upgafs vara bortrest, Boktryckaren L. J. 
Hierta, på derom gjord anmodan, oafbrutet närvaran
de. Vid det långa förhörets slut yttrade Hierta en- 
skildt till mig att man svårligen kunde betvifla Alm
qvists brottslighet; Och syntes, såsom orden föllo, »en 
demon» hafva bemäktigat sig den olycklige mannen.

Angående förhöret förekommer i Aftonbladet för 
samma dag en redogörelse med följande inledning:

»Man uplefver numera knappast någon dag utan att 
en olycka finnes att omtala;» Och vi frukta mycket att 
någonting sådant af en sällsynt tragisk art är å färde 
uti hvad vi nu hafva den sorgliga lotten att berätta.»

I Tidningspressen, man och man emellan, samt i en 
genast utkommen skandalbroschyr ordades naturligt
vis mycket om händelsen, som gaf anledning till åt
skilliga rykten.

Uti Aftonbladet för Måndagen den 16 Juni -  eller 
samtidigt med beslutet om allmän efterlysnings utfär
dande -  förekommer, bland annat, följande.

»Det måste förekomma ännu mera obegripligt att 
dylika anklagelser kunna riktas emot en man vid 58 
års ålder, som i egenskap af en bland landets utmärk- 
taste och kunskapsrikaste författare och skalder är 
känd, icke blott inom Sverige utan i hela samtidens 
litteratur, såsom i besittning af alla bildningens för
måner och hvilken, oaktadt sina ofta excentriska idé
er såsom Prest, dock har under sina befattningar i det 
praktiska lifvet, såsom Skollärare och Tjensteman all
tid upfyllt sina skyldigheter med noggrannhet och i 
sitt umgänge med menniskor gjort sig känd för en till 
och med ovanlig humanitet, samt således, om han 
kunde öfvertygas om ett eller flera af de angifna brot
ten, måste vid deras planerande eller deras begående 
hafva blifvit besatt af en demonisk aberration eller 
monomani, till hvilken man måste söka ett motstycke

hos Göthes Faust eller Eugen Arams historia, och 
hvilken alltså skulle lurat i djupet af hans själ och 
öfverväldigat honom under frestelsen af någon inre 
förtviflan, den han dock förmått dölja för alla sina 
närmaste.»

Öfver Ståthållare Embetets, för vederbörande jus
terade protocoll, innehållande 404 pagina, förvaras 
jemte Utslag och öfriga handlingar, deribland de i 
Almqvists Chifonier funna papper och Almqvists bref 
till mig, i Kongl. Bibliotheket. Det i von Schewens 
bokskåp anträffade gift befmnes i Kongl. Krigs Hof 
Rättens Arkiv.

Stockholm i Januari 1893.
W. Stråle

Om vi nu frågar oss vilka slutsatser man 
eventuellt skulle kunna dra befräffande Stråles 
syfte med denna utförliga promemoria, inställer 
sig osökt spörsmålet huruvida någon yttre, mer 
eller mindre officiell, anledning förelåg för ho
nom att ställa sina speciella insikter i Alm- 
qvistproblematiken till förfogande just året 
1893. Då så dock inte syns ha varit fallet, må nu 
här uttalas den förmodan angående promemo
rians proveniens, att Wilhelm Stråle helt per
sonligt kommit att erinra sig att 100 år just 
förflutit efter C. J. L. Almqvists födelse och att 
han därvid bestämt sig för att nedteckna ett och 
annat som han -  såsom redan antytts -  kan ha 
funnit värt att bli känt och att vägas in vid en 
eventuell ny Almqvistundersökning.

En lika osökt följdfråga blir då den likaså 
förut antydda, om Stråle önskat att genom den
na sin nyinsats direkt påverka den framtida 
allmänna opinionen i frågan om Almqvists 
skuld eller oskuld. Givetvis verkar det nog så 
djärvt att våga sig på en teori i en fråga, där så 
många experter har uttalat sig och där åsikt stått 
och alltjämt står mot åsikt bland dessa. Men 
faktiskt syns det mig berättigat att åtminstone 
diskussionsvis påstå, att landshövding Wilhelm 
Stråle med sin utförliga promemoria har velat 
uttala som sin personliga åsikt, att Almqvist 
måste anses såsom formellt skyldig till allt det 
som han anklagades för, men ändå måste be
traktas såsom i sammanhanget medicinskt otill- 
räknelig. Orsaken härtill är, att Stråle låter hela 
sin framställning utmynna i ett accentuerat 
återgivande dels av vice häradshövdingen C. N. 
Rathsmans rent privata frenologiska teori om 
ett medfött anlag för brottslighet och dels av 
Lars Johan Hiertas offentliga förmodan om till
fällig aberration eller monomani. Någon rent 
principiell motsättning behöver knappast anses
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råda mellan dessa bägge propåer. Ett momen
tant utbrott kan givetvis understundom ha sin 
grund i en konstitutiv disposition.13

Till detta är sedan att lägga, att man, om man 
läser promemorian på nytt med den nu framför
da teorin i tankarna, lätt drar på känn, att Stråle 
visserligen å ena sidan aldrig gör något försök 
att förtaga de mot Almqvist framförda anklagel
serna dessas påtagliga kraft men också att han 
ofta och konsekvent tar vara på de positiva 
omdömen om Almqvist, som han erinrade sig 
från sin polisundersökning och som lät förstå, 
att denne i varje fall inte under tider av själslig 
balans kunde ha kommit på tanken att försöka 
undkomma en -  visserligen mycket stor -  pen
ningskuld genom att begå ett mord.

Tydligt och klart framhäver Stråle, att rytt- 
mästare von Schewen själv direkt spjärnade 
emot rollen såsom angivare vid vare sig polis
förhöret eller en kommande rättegång. Det syn
tes honom uppenbart, att denne på allvar räk
nade med, att det ekonomiska läget omsider 
skulle kunna ljusna för den snillrike och kände 
författaren, närmast väl genom en kunglig ut
nämning till ett inkomstbringande regalt pas
torat. Och av personlig antagonism från Alm
qvists sida hade ju ryttmästaren på intet som 
helst sätt märkt några tecken. Tvärtom hade 
von Scheven haft idel beröm för Almqvist att 
komma med i det avseendet. Almqvist hade ju 
nästan varit som en son för ryttmästaren -  i den 
verklige sonen Johans ställe. F. ö. hade Stråle 
fått just detta bekräftat under sin undersökning 
genom »åtskilliga afhörde personers berättel
ser», vartill torde ha kommit, att Stråle själv -  
som knappast ens för några timmar uthärdade 
orenligheten och lukten i von Schevens kamma
re -  måste ha förundrat sig över att Almqvist 
från år till år nästan dagligen besökt »Siggesta- 
busen» för att samtala med honom om allehan
da ting och inte minst för att läsa högt något ur 
den Swedenborgska litteratur, som de bägge 
vurmade för.

Stråle accentuerar också, att unge Johan von 
Scheven uppfattat anklagelserna mot Almqvist 
för bedrägeri och förgiftningsförsök såsom en
bart ett löst rykte. Det var fadern själv som 
berättat för honom om misstankarna i fråga och 
som tydligen därvid framställt anklagelserna så
som så orimliga, att Johan rent av tyckte sig 
kunna föra saken vidare till Almqvist själv.

Helt enkelt såsom »märkligt» betecknar Strå

le slutligen fru Maria Magdalena von Schevens 
ställningstagande i saken. Hon var visst inte 
främmande för tanken, att någon i makens om
givning kunde »gifva något» åt henne för att 
försöka beröva honom livet. Hon vågade inte 
ens följa Almqvists uppmaning att flytta tillba
ka till ryttmästaren för att skydda honom mot 
illvilliga personer, eftersom misstankar då skul
le kunna riktas mot henne själv ifall ett mord
försök verkligen skulle komma att äga rum. 
Men -  så skrev ju Stråle -  »någon misstanka att 
Almqvist hade något ondt i sinnet fattade Hust
ru von Scheven icke». Tvärtom berättade hon 
för sin omgivning, att Almqvist under det ifrå
gavarande samtalet »synbarligen bleknat och 
med högra handen strukit sig öfver pannan» 
och »säkerligen av fromhet häpnat vid tanken 
derpå att sådant brott kunde ega rum».

Annorlunda såg visserligen den förutnämnde 
vice häradshövdingen Christoffer Nathanael 
Rathsman på saken. När denne iakttog det »in
tima» förhållande, som rådde mellan Almqvist 
och von Scheven, anade han ju »någon ’arriére 
pensee’», alltså en lismande baktanke, hos den 
förre. Men Rathsman hade ju allaredan en för
utfattad misstanke mot Almqvist på grund av 
sin frenologiska iakttagelse några år tidigare, 
vartill kom, att det första personliga samman
träffandet mellan Rathsman och Almqvist inte 
för den förstnämnde varit av angenämaste slag, 
eftersom Almqvist då hade haft som sitt ärende 
att indriva en skuld, som Rathsman hade haft 
till von Scheven. Rathsman hade vid tillfället 
t. o. m. hotat med att offentliggöra vissa hand
lingar på ett sätt som skulle skada både ryttmäs
taren och Almqvist själv.14

Av promemorian framgår ju, att Lars Johan 
Hierta blev anmodad att närvara vid det första 
polisförhöret, eftersom Almqvist då var oan
träffbar. Tydligen räknade Stråle med att just 
Aftonbladsredaktören var Almqvists allra när
maste vän. Ändå förklarade ju denne vid förhö
rets slut »enskildt» till polismästaren, »att man 
svårligen kunde betvifla Almqvists brottslig
het» och att »en demon» syntes »hafva bemäk- 
tigat sig den olycklige mannen». För samma 
tanke gav ju Hierta sedan uttryck i Aftonblads- 
artikeln den 16 juni, alltså två dagar senare. 
Han vidhöll, att Almqvist borde betraktas inte 
bara såsom »en bland landets utmärktaste och 
kunskapsrikaste författare och skalder» och så-
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som en -  »oaktadt sina ofta excentriska idéer 
såsom Prest» -  plikttrogen och noggrann skollä
rare och tjänsteman utan också såsom en man 
med en »till och med ovanlig humanitet». Om 
han -  så fortsatte Hierta -  ändå kunde bevisas 
ha begått ett eller flera av de påstådda brotten, 
måste detta ha berott på att han »blifvit besatt 
av en demonisk aberration eller monomani». 
Det latinska ordet »aberratio» betyder avvikel
se, förvillelse, kringirrande. Det från grekiskan 
härstammande ordet »monomani» användes 
under förra hälften av 1800-talet för att beteck
na en endast partiell sinnesrubbning, som läm
nade de övriga själsförmögenheterna intakta. 
Denna defekt hos Almqvist kunde alltså enligt 
Hierta ha »lurat i djupet af hans själ och öfver- 
väldigat honom under frestelsen af någon inre 
förtviflan, den han dock förmått dölja för alla 
sina närmaste».

Såsom redan sagts vågar jag tro, att landshöv
ding Wilhelm Stråle anslöt sig till denna Lars 
Johan Hiertas på en och samma gång realistiska 
och mänskligt barmhärtiga syn på »fallet Alm
qvist»: formellt skyldig men medicinskt och där
för även moraliskt otillräknelig, och att det var 
för att klargöra detta inför eftervärlden som han 
nedtecknade sin promemoria till 100-årsminnet 
av Carl Jonas Love Almqvists födelse.

NOTER

1 Gunnar Wikmark: Carl Jonas Love Almqvists 
präst- och pastoralexamina. Kring ett biblioteksfynd. 
(Sv. Teol. Kvartalskrift 1981.)
2 Hovkonsistoriets meddelande inkom till Krigshov- 
rätten den 12 februari 1855 enligt Livbeväringsrege- 
mentets Rättskipningsavdelnings Förhörsprotokoll 
m.m. 1822-1856. (Krigsarkivet, Stockholm.)
3 Bl. a. Axel Hemming-SjÖberg (Rättegången mot C.
J. L. Almqvist), Stig Jägerskiöld (Från Jaktslottet till 
landsflykten och Oskuld och arsenik), Gunnar Bal
gård (Carl Jonas Love Almqvist -  samhällsvisionä- 
ren), Lars Widding (den »dokumentära berättelsen» 
Brott och flykt), Ruben G:son Berg (C. J. L. Almqvist 
i landsflykten samt art. i Sv. Biogr. Lex.), och Henry 
Olsson (art. i Personhistorisk Tidskrift 1929 samt i 
Ny illustrerad svensk litteraturhistoria 1967) samt

dessutom i ett stort antal debattartiklar i Svensk Lit
teraturtidskrift (1938, 1966, 1968, 1969, 1971, 1972, 
1979, 1980, 1981, 1982 och 1983).
4 Kungl. Bibi. (I. a 12. Handlingar i rättegången mot 
C. J. L. Almqvist.)
5 Så småningom uttog ryttmästare von Scheven stäm
ning på Almqvist med yrkande om konkurs, och då 
dömdes denne av Stockholms Rådhusrätt den 26 juni 
1854 till kåkstraff och tre års straffarbete för rymning 
och konkursförbrytelse.
6 Från 1840 och till ståndsriksdagens slut var Stråle 
ledamot av Ridderskapet och adeln samt ledamot av 
Första Kammaren 1869-1896. (Svenska män och 
kvinnor. 7. samt Gustaf Elgenstierna: Den introduce
rade svenska adelns ättartavlor. VII.) -  En minnesru- 
na över Stråle finns i tidskriften »Hemmet. Läsning 
för ung och gammal» årg. 1902.
7 Intagna i Axel Hemming-Sj Öberg: Rättegången mot 
C. J. L. Almqvist ss. 421-429.
8 Nils Stafi C. J. L. Almquist och Aftonbladet. (Sam
laren. 1940.)
9 Gunnar Balgård a. a. s. 300 f. (Balgårds framställ
ning apostroferas av Stig Jägerskiöld, Oskuld och ar
senik s. 235.)
10 I sin förutnämnda »dokumentära berättelse» Brott 
och flykt har Lars Widding förbisett, att Wilhelm 
Stråle gick ur tiden först 1902. I avslutningskapitlet 
säger han, att »så gott som samtliga aktörer i dramat 
Carl Jonas Love Almqvist var försvunna för alltid 
innan det tjugonde seklet var där» och apostroferar 
sedan bl. a. polismästaren.
11 Det förvånar, att Stråle, som var så väl förtrogen 
med Almqvists öden, här anger initialer endast till två 
av dennes förnamn, Carl och Jonas, men inte till det 
tredje förnamnet, under vilket han var mest känd, 
alltså Love (med varianterna Lovis och Ludvig). Den 
ursprungliga namnformen var faktiskt Lovis enligt 
dopboken i Adolf Fredriks församling i Stockholm, 
födelseförsamlingen. En tillfällig utformning av 
namnen möter på titelbladet till Almqvists latinska 
pastoralexamensteser: Carolus Jon. Lud., där Lud. får 
anses utgöra en förkortning av Ludovicus. (Gunnar 
Wikmark: Carl Jonas Love Almqvists specimen pa- 
storale. Carl Johan Förbundets Handlingar 1981- 
1987, s. 71 ff.)
12 Ett eller flera ord har fallit ut här i originalet.
13 I detta sammanhang må erinras om en i den litterä
ra Almqvistdebatten framförd teori att Almqvist 
skulle ha ådragit sig syfilis under en resa i Frankrike 
och att denna sjukdom omsider skulle ha slagit sig på 
hans hjärna. (Se t. ex. Lars Widding: Brott och flykt 
s. 27.)
14 Axel Hemming-Sj Öberg: Rättegången mot C. J. L. 
Almqvist s. 35.




