
 

 
Rådhusrätten 
 
Transsumt af Protocollet, hållet hos   
Stockholms Rådstufwu Rätt den 9:de    
Februarii 1852. 
S. D: 
     Utslag 
Som Herr Ryttmästaren Johan Jacob von Schewen till bestyrkande 
deraf, att han hos Regements Pastoren Carl Jonas Ludvig Almqvist 
eger fordringsanspråk, och, på grund deraf, befogenhet till det af 
Herr Ryttmästaren i detta mål framstäldte påstående, att Almqvists 
egendom må på en gång till Borgenärer afträdas, dels företett Sex 
serskildte, med namnet Almqvist undertecknade, den 3:dje Juni 
1851 utgifne och till Sedelhafvaren stäldte skuldebref å tillsammans 
Tolf Tusende Tvåhundrade fem Riksdaler sexton skillingar Banco 
med ränta, i hvilka på ed afhörde Kongl. Secreteraren Lars Johan 
Hierta, Assistenten Christopher Nathanael Rathsman, vice 
Auditören Eberhard Hamnström och vice Notarien Olof Alfred 
Beckman, som haft tillfälle oftare se Almqvists handstil, förklarat 
sig finna charactären af stilen likna Almqvists och dels för öfrigt 
förebragt följande bevisning genom nedannämnde på ed afhörde 
vittnen, som intygat: Pigan Hedda Högel, att hon, sedan Herr 
Ryttmästaren von Schewen i början af Juni månad 1851 tillsagt 
henne att bedja Almqvist komma till von Schewen för att, såsom 
von Schewen för Högel uppgifvit men hon ej fått till Almqvist 
framföra, enligt löfte åt von Schewen skrifva andra reverser, istället 
för sådana, af Almqvist utgifna, hvilka för von Schewen kort förut 
förkommit, sett Almqvist efter ankomsten till von Schewen straxt 
derefter skrifva på samt med lack och sigill förse flere serskildte 
papper, hvilka Högel förklarat sig igenkänna i ofvan omförmälda 
inför Rådstufvu Rätten företedde skuldsedlar, som dock, då de 
sedermera af von Schewen för Högel förevisats, varit undertecknade 
med namnet Almgren, samt att Almqvist, uppå budskickning af von 
Schewen genom Högel, i ändamål som von Schewen låtit Högel 
förstå men hon förständigats ej låtsa sig afveta, att ändra 
namnteckningen, äfven infunnit sig hos von Schewen, hvilken för 
Högel, efter Almqvists borrtgång, visat henne sagde skuldsedlar, 
derå namnet Almgren då befunnits ändradt till Almqvist: f. d. 
Hattmakare Åldermannen Carl Johan Lorentz; att Herr 
Ryttmästaren von Schewen, som i slutet af Maji eller början af Juni 
månad 1851 för Lorentz berättat att von Schewen förlorat af 
Regements Pastoren Almqvist utgifna skuldsedlar till ett belopp af 
öfver Aderton Tusende Riksdaler Banco, men att Almqvist lofvat 
skrifva andra i stället, någon dag korrt derefter för Lorentz omtalat, 
att Almqvist fullgjort detta sitt löfte och derjemte för Lorentz 

 



upvisat sex, sju eller åtta skuldsedlar men undertecknade med 
namnet Almgren, hvarå von Schewen gjord upmärksam af Lorentz, 
sagt sig skola skicka efter Almqvist, för att ändra namnteckningen, 
samt att von Schewen korrt deruppå för Lorentz upvisat samma 
skuldsedlar, å hvilka, af Lorentz igenkände vara desamma som hit 
ingifvits, han då funnit namnteckningen förändrad till Almqvist;  
Grosshandlanden Johan Ludvig Strindberg: att Herr Ryttmästaren 
von Schewen under åren 1848 och 1849 hos Strindberg deponerat 
penningar till ett belopp af omkring Tio Tusende Riksdaler Banco, 
hvilka Regements Pastoren Almqvist, såsom innehafvare af de utaf 
Strindberg utgifne depositionsbevis, upsagt och fått af Strindberg 
lyfta sednast i October månad 1850. Pigan Högel, vice Auditören 
Hamnström, Assistenten Rathsman och vice Notarien Beckman, att 
de förr, än skuldsedlar upgifvits hafva förkommit för von Schewen, 
sett hos honom sådana utgifna af Almqvist och att denne haft pen-
ninge updrag af von Schewen, hvarjemte Notarien Beckman uplyst, 
att Almqvist för Beckman omtalt, att Almqvist för von Schewens 
räkning innehade en skuldsedel å Trehundrade Riksdaler, hvilken 
sedermera, efter Almqvists afvikande funnits ibland Almqvists 
qvarlemnade handlingar; alltså ock med afseende på hvad sålunda 
förekommit till ådagaläggande af Herr Ryttmästaren von Schewens 
fordrings anspråk hos Regements Pastor Almqvist, pröfvar Råd-
stufvu Rätten, enär Almqvist, hvilken, enligt hvad är vordet styrkt, 
utan pass ifrån staden sig begifvit, numera blifvit offentligen efter-
lyst, samt således måste anses hafva rymt, i förmågo af 7:de §. i 
Concurs Lagen den 12:te Mars 1830, skäligt, att, med bifall till Herr 
Ryttmästaren von Schewens derom framstäldte påstående, förklara, 
det skall Regements Pastor Almqvists egendom till Borgenärer 
afträdas; i följd hvaraf skrifvelse kom med till Öfver Ståthållare 
Embetets Cancellie att afgå, med anmodan, att genom dess försorg 
Regements Pastoren Almqvists gods må i qvarstad sättas och 
upteckning derå författas, samt att denna sedare varder hit insänd, 
hvarefter Rådstufvu Rätten vill med saken dess beskaffenhet 
likmätigt, vidare förfara. 
 Vid uprop klockan tolf på dagen blef förestående Utslag 
afkunnadt för tillstädeskomne.  År och dag som ofvan 
Ex protocollo                                                                   H. Wikblad. 
 
/Senare påskrift/ Att förestående afskrift är lika lydande med 
ett vid den härstädes förvarade akten uti Regements Pastoren Carl 
Jonas Ludvig Almqvists hos Stockholms Rådstufvu Rätt år 1852 
anhängiggjorda konkurs bilagdt protokollsutdrag, betygas. 
Stockholms Rådhus och dess Arkivarie Kontor den 6. Oktober 1876. 
 Ex officio                                       Gustaf Brissman 
 



 
Afskrift  
 Till Stockholms Wällofl. Rådhus Rätt. 
Uti Regements Pastorn O. L. Almqvists Concurs, anhängig hos Wäl-
lofl. Rådhus Rätten, får jag härmed anmäla och bevaka följande 
fordringar: 
1: Aderton Tusen Femhundra fem riksdaler 16 s. Banco, jemte ränta 
jemlikt åtta stycken af Almqvist den 3 Juni 1851 till Innehafvaren 
utgifne i bestyrkt afskrift härhos bilagde skuldebref. 
2: omkring Sextiotusende Riksdaler B:co med ränta, på grund deraf, 
att Regements Pastorn Almqvist mottagit till indrifning åtskilliga 
utaf. f. d. Handlanden Hirsch Davidsson och Tobias Hirsch utgifne 
reverser, quittencer och handlingar, men för de samme icke 
redovisat, förmodande jag omförmälde reverser, quittencer och 
handlingar finnas qvar i Almqvists bo. 
3: Derjemte får jag anmäla, att Almqvist af mig mottagit åtskillige 
andre reverser och handlingar, till ett icke obetydligt belopp, hvilka 
reverser och handlingar jag yrkar utur Concursmassan utbekomma; 
och förbehåller jag mig att under Concursens lopp närmare få upp-
gifva beloppet och beskaffenheten af samme reverser och hand-
lingar; äfvensom jag påyrkar, att, derest något deraf skulle vara 
förskingradt, derför tilldömmas ersättning. – Full betalning för 
mine fordringar påyrkas, äfvensom boskillnad och Cessions förmån 
bestrides. Stockholm d. 25 September 1852.    J. J. v. Scheven 
 
Afskrifter 
 Till Sedelhafvaren betalar undertecknad den 9 Februari 
1852 en summa af Ett Tusen (1000) Riksdaler Banko, jemte sex 
prosents årlig ränta till betalning sker. Valuta bekommit, som 
reverseras. Stockholm den 3 Juni 1851. Säger (1,000) riksd. b:ko.
   
O. L. Almqvist           Reg (sigill) 
 
 Till Sedelhafvaren betalar undertecknad den 12 Januari 
1852 en summa af Tretusen trehundra trettiotre (3,333) riksd. 16 s. 
banko, jemte sex prosents årlig ränta till betalning sker. Valuta 
bekommit, som reverseras. Stockholm den 3 Juni 1851. Säger 3,333 
riksd. 16 s. bko.   O. L. Almqvist                     
Reg (sigill) 
 
 Till Sedelhafvaren betalar undertecknad den 31 
December detta år en summa af Tretusende (3,000) riksd. banko, 
jämte sex prosents årlig ränta till betalning sker. Valuta bekommit, 
som reverseras. Stockholm den 3 Juni 1851. Säger (3,000) riksd. 
bko. 
   O. L. Almqvist 
 Reg (sigill) 



 
 Till Sedelhafvaren betalar undertecknad d. 9 Januari 
1852 en summa af Ett Tusen Sexhundra (1,600) Riksd. Banko, 
jemte sex prosents årlig ränta till betalning sker. Valuta bekommit, 
som reverseras. Stockholm den 3 Juni 1851. Säger (1,600) riksd. 
bko. 
   O. L. Almqvist 
 Reg (sigill) 
 
 Till Sedelhafvaren betalar undertecknad efter en 
månads uppsägning en summa af Ett Tusen twåhundrade 
sjuttiotwå (1,272) Riksd. Banko, jämte sex prosents årlig ränta till 
betalning sker. Valuta bekommit, som reverseras. Stockholm den 3 
Juni 1851. 
Säger (1,272) riksd. bko.   
   O. L Almqvist         
 Reg (sigill) 
 
 Till Sedelhafvaren betalar undertecknad den 16 Mars 
1852 en summa af Twåtusende (2,000) riksd. B:ko, jämte sex 
prosents årlig ränta till betalning sker. Valuta bekommit som 
reverseras. Stockholm den 3 Juni 1851. Säger (2,000) riksd. bko.
   
   O. L. Almqvist                  
 Reg (sigill) 
 
 Att ofvanstående sex reverser äro här ofvan rätteligen 
afskrifne, betygas. 
  L. af Wetterstsedt U. A. Beckman 
  præs. hos Ö.s. Emb. den 14 Juni 1851. 
 
 
 Till Sedelhafvaren betalar undertecknad den 23 
Februari 1852 en summa af Ett Tusen Femhundra (1,500) riksd. 
banko, jämte sex prosents årlig ränta till betalning sker. Valuta 
bekommit som reverseras. Säger (1500) riksd. bko. 
 Stockholm den 3 Juni 1851  
 O. L. Almqvist              Reg (sigill) 
 
 Till Sedelhafvaren betalar undertecknad den 2 Mars 
1852 en summa af Fyratusen Åttahundra (4,800) riksd. banko, 
jämte sex prosents årlig ränta till betalning sker. Valuta bekommit, 
som reverseras. Säger (4,800) riksd. bko.  Stockholm den 3 Juni 
1851   O. L. Almqvist 
 Reg (sigill) 
  



Rätteligen afskrifvne, betyga,  L. af Wetterstedt U. A. 
Beckman 
 
    ------------------------------ 
 
Utdrag af Protocollet, hållet hos Stockholms Rådstufvu Rätts Tredje 
Afdelning den 25 September 1852. 
 
S. D.   För tillernad bevakning uti Herr Regements Pastorn O. L. 
Almqvists vid Stockholms Rådstufvu Rätt anhängige Concurs, fick 
Herr Ryttmästaren Johan Jacob von Schewen, med föreskrifven 
borgenärsed fästa rigtigheten af sine hos Almqvist egande 
fordringar, enligt följande bevaknings inlaga: /Samma som ovan./ 
 
 "Till Stockholms Wällofl. Rådhus Rätt. 
 Uti Regements Pastorn O. L. Almqvists Concurs, 
anhängig hos Wällofl. Rådhus Rätten, får jag härmed anmäla och 
bevaka följande fordringar: 
I:o: Aderton Tusen Femhundrafem Riksdaler 16 s. Banco jemte 
ränta jemlikt åtta stycken af Almqvist den 3 Juni 1851 till 
Innehafvaren utgifne i bestyrkt afskrift härhos bilagde skuldebref. 
2:o: Omkring Sextiotusende Riksdaler B:o med ränta, på grund 
deraf, att Regements Pastorn Almqvist mottagit till indrifning 
åtskilliga utaf f. d. Handlanden Hirsch Davidssson och Tobias 
Hirsch utgifna reverser, qvittenser och handlingar, men för 
desamma icke redovisat, förmodande jag omförmälde reverser, 
qvittencer och handlingar finnas qvar i Almqvists bo. 
3:o: Derjemte får jag anmäla, att Almqvist af mig mottagit åtskilliga 
andre reverser och handlingar, till ett icke obetydligt belopp, hvilka 
reverser och handlingar jag yrkar utur Concursmassan utbekomma, 
och förbehåller jag mig att under Concursens lopp närmare få upp-
gifva beloppet och beskaffenheten af samma reverser och 
handlingar; äfvensom jag påyrkar, att, derest något deraf skulle 
vara förskingradt, derför tilldömas ersättning.  
Stockholm d. 25 September 1852  J. J. v. Scheven." 
 
Häröfver skulle bevis, genom Utdrag af Protocollet, meddelas. År 
och dag som ofvan. På Rådstufvu Rättens vägnar J. Alb. 
Hultgren 
 
Att förestående afskrifter äro lika lydande med de af förre Ryttmäs-
taren Joh. Jac. v Scheven till Stockholms Rådstufvu Rätt ingifne 
bevakningshandlingar uti Regements Pastorn Carl Jonas Ludvig 
Almqvists och Rådstufvu Rätten anhängiggjorda konkurs, deruti 
inställelsedagen varit utsatt till den 27 September 1852, betygas.  
Stockholms Rådhus och dess Arkivarie Kontor den 6 oktober 1876. 
Ex officio      Gustaf Brissman 



 
 
 
 Utdrag af Protokollet, hållet hos Stockholms 
  Rådstufvu Rätt följande dagar år 1854. 
 
    Den 31 Maj
S. D: Företog Rådstufvu Rätten till afgörande afträdes- och förmåns-
rättstvisten emellan afvikne Regements Pastoren Carl Jonas Ludvig 
Almqvist å ena, och hans samtlige borgenärer, å den andra sidan; 
och beslöt Rådstufvu Rätten följande 
    Dom 
 Af handlingarne inhemtas att, sedan, uti en af Herr 
Ryttmästaren Johan Jacob von Scheven den 10 December 1851 till 
Rådstufvu Rätten ingifven skrift yrkadt blifvit, att enär Regements 
Pastoren Carl Jonas Ludvig Almqvist redan under Juni månad 
nämnde år från staden sig utan pass aflägsnat, och numera enligt 
hvad kändt wore, wistades å utrikes ort; men Ryttmästaren hos 
honom egde fordran på grund, bland annat, af en utaf Almqvist den 
3 nyssberörde Juni månad utfärdad, till sedelhafvaren stäld 
skuldförbindelse å Tre Tusen trehundratrettiotre Riksdaler 16 
skillingar Banko att, jemte sex procent ränta, den 12 Januari 1852 
betalas, Regements Pastor Almqvists qvarlemnade egendom måtte 
på en gång warda till förnöjande af hans borgenärer, afträdd; samt 
Rådstufvu Rätten, efter att öfver ansökningen hafva hört Almqvists 
hustru Fru Anna Maria Almqvist, genom Utslag den 9 Februari 
1852, på då anförde skäl, ansett Almqvist hafva från staden rymt, 
samt förty, jemlikt 7 §. Konkurs Lagen den 12 Mars 1830, med bifall 
till Ryttmästaren von Schewens påstående, förklarat det Rege-
mentspastor Almqvists egendom skulle till borgenärerne afträdas, 
och att skrifvelse skulle till Öfver Ståthållare Embetets Kansli aflå-
tas, med anmodan att genom dess försorg, Almqvists gods måtte i 
qvarstad sättas och uppteckningen derå till Rådstufvu Rätten 
insändas; hvarefter Rådstufvu Rätten den 22 Mars 1852 beviljat 
offentlig stämning å Almqvists borgenärer till den 27 September 
samma år och till God man förordnat Ryttmästaren von Schewen. 
Så ock efter det den beslutade qvarstaden blifwit werkställd och Fru 
Almqvist ofvanbemälde den 22 Mars med ed fästat boupgiftens 
riktighet samt Fru Almqvist, uti en till Rådstufvu Rätten den 19 
Maj sistnämnde år ingifven skrift, anhållit att, då all tillgång i boet 
och således jemväl hennes giftorätt blifvit upgifven och till 
borgenärerne afträdd, samt någon enskild egendom förutom 
gångkläder och vigselring icke af henne innehades, 
boskillnadsförmån samt frihet från vidare ansvarighet för skulderne 
i boet måtte Fru Almqvist tillerkännas, hafva, sedan Herr Hof Rätts 
Assessoren G. F. Almqvist, i anledning af Fru Almqvists derom jem-
väl gjorda begäran, blifvit den 24, nyssberörde månad till hennes 



gode man förordnad, å den i behörig ordning kungjorde 
intällelsedagen, då Ryttmästaren von Schewen erhöll updrag att i 
egenskap af Syssloman för boets förvaltning, fortfara, nedannämnde 
borgenärer bevakat följande dels förut, dels då med föreskrifven ed 
styrkta fordringar, nemligen:  
1:o Enkefru Maria Lovisa Steuch, född Pauli, med yrkande om för-
månsrätt, Ett Tusen åttahundra Riksdaler Banko med sex procent 
ränta, på grund af en derå utaf Regementspastor Almqvist den 1 
Oktober 1842 till Boktryckaren L. J. Hierta uthändigad skuldsedel, 
som den 18 November samma år vid Sollentuna Härads Hösteting 
första gången blifvit intecknad uti Antuna ett mantal post- och kro-
noskatte hemman Norrgården samt stadge och besittningsrätten till 
3/4 dels mantal frälse Danviks Hospitalshemman Ufegården/?/ 
med tillhörigheter; hvilken inteckning blifvit den 24 Februari 1852 
förnyad; varande å berörde revers, hvilken blifvit af Hierta å 
innehafvaren transporterad, inteckning den 1 November 1846 gjord 
af Hugo Öhrvall, såsom dåvarande egare till Antuna egendom, det 
han iklädde sig betalningsansvaret för berörde förbindelse jemte 
fem procent ränta; Och är räntan qvitterad till den 1 November 
1850; 
2:o Herr Kapitenen Erik Victor Almqvist, Trehundra trettiotre Riks-
daler 16 skillingar Banko med sex procent ränta derå från den 20 
Maj 1851, på grund deraf att Kapitenen, till följe af den borgen han, 
såsom för egen skuld gemensamt med numera Herr Hof Rätts 
Assessoren G. F. Almqvist, tecknat å en af Regements Pastor 
Almqvist den 25 Januari 1845 till Fru Sofia Liding, förr Sundberg, 
eller Ordres uthändigad förskrifning å Sexhundra sextiosex 
Riksdaler 32 skillingar Banko jemte sex procent ränta till dess 
betalning kunde följa, gemensamt med Herr Assessoren samma 
förbindelse inlöst; hvarföre förbindelsen finnes å bemälde löftesmän 
transporterad; varande räntan derå qvitterad till ofvanomförmälde 
20 Maj 1851; 
3:o Herr Hof Rätts Assessoren Gustaf Fridolf Almqvist likaledes 
Trehundratrettiotre Riksdaler 16 skillingar Banko, med sex procent 
ränta från den 20 Maj 1851 på grund af sin enahanda skuldsedel 
och borgensförbindelse som, i fråga om den af Herr Kapitenen 
Almqvist gjorde bevakning finnes omförmäld; 
4:o Minuthandlanden Johan Öberg Åttationio Riksdaler 6 skillingar 
Rigsgäldsedlar, enlig räkning; 
5:o Herr f. d. Ryttmästaren Johan Jakob von Schewen dels Aderton 
Tusen femhundra fem Riksdaler 16 skillingar Banko jemte ränta, 
på grund af 8 stycken den 3 Juni 1851 uthändigade reverser 
undertecknade O. L. Almqvist alla att löpa med sex procent ränta 
till dess betalning kunde följa, den ena å Ett Tusen Riksdaler, den 
andra å Tre Tusen trehundra trettiotre Riksdaler 16 skillingar, den 
tredje å Tre Tusen, den fjerde å Ett Tusen sexhundra Riksdaler, den 
femte å Ett Tusen tvåhundra sjutiotvå riksdaler, den sjette å Två 



Tusen Riksdaler, den sjunde å Ett Tusen femhundra Riksdaler och 
den åttonde å Fyra tusen åttahundra Riksdaler, allt Banko, dels 
omkring Sextio Tusen Riksdaler Banko med ränta på grund deraf 
att Regements Pastor Almqvist skall till indrifvande emottagit 
åtskillige af f. d. Handlanden Hirsch Davidsson och Tobias Hirsch 
utgifne reverser, qvittenser och handlingar, men för desamma icke 
redovisat; 
Förmodande Ryttmästaren dem finnas i Almqvists bo qvar; – dels de 
åtskillige andre reverser och handlingar till ett icke obetydligt 
belopp, hvilka Regements pastor Almqvist skall af Ryttmästaren 
emottagit och hvilka Ryttmästaren yrkade att utur Konkursmassan 
utbekomma; Förbehållande sig Ryttmästaren att under konkursens 
lopp närmare få upgifva beloppet och beskaffenheten af samma 
reverser och handlingar; äfvensom Ryttmästaren yrkade att, derest 
något deraf skulle wara förskingradt, derför tilldömas ersättning; 
6:o Herr f. d. Auditören Carl Axel L'Orange, den fordran stor 
Sexhundrafemtiosju Riksdaler 31 skillingar 3 runstycken 
Riksgäldsedlar jemte ränta och ersättning för rättegångs kostnad, 
hvilken Auditören, såsom genom transport vorden innehafvare af 
Kryddkramhandlanden C. A. Reuters rätt, tillkomme; varande vid 
bevakningen fogadt utdrag af Berättelse från Kongl. Majt:s och 
Rikets Svea Hof Rätt uti en från Rådstufvu Rätten kommen sak 
emellan Auditören L'Orange, såsom innehafvare af 
Kryddkramhandlanden C. A. Reuters rätt att, kärande, samt 
Regements pastor Almqvist och Kryddkramhandlanden Gustaf 
Adolf Lindholm, svarande, angående dels e. o. Kammarskrifvaren 
vid Kongl. Tullverket Carl August Bengtssons, såsom dåvarande 
innehafvare af Reuters på L'Orange under rättegången 
transporterade rätt, efter stämning hos Stockholms numera 
uphörda Kämners Rätt, väckte påstående, att Almqvist måtte 
förpligtas till Bengtsson genast utgifva, enligt räkning, Sexhundra 
femtiosju Riksdaler 31 skillingar 3 runstycken Riksgäldsedlar jemte 
ränta och ersättning för rättegångskostnaden, dels ock Lindholms, 
såsom mellankommande part till Kämners Rätten instämnde 
påstående att Reuter och L'Orange måtte frånkännas all rätt till 
betalning för ofvannämnde räknings innehåll, samt Almqvist 
deremot förpligtas att räkningars belopp till Lindholm utgifva med 
ränta derå från den dag Bengtsson först instämde målet; Uti 
hvilken sak Rådstufvu Rätten, hvarest L'Orange och Lindholm sine 
omförmälde påståenden fullföljt, genom dom den 1 Oktober 1850, 
det på grund af Reuters transport instämda och af L'Orange 
fullföljda käromål ogillat, hvaremot Regements pastor Almqvist 
förpligtades att till Lindholm utgifva ofvanberörde räkningens 
belopp med Sexhundra femtiosju Riksdaler 31 skillingar 3 
runstycken Riksgäldsedlar; Och har Auditören anfört att, ehuru 
Rådstufvu Rätten sålunda ogillat Auditörens talan och tillerkänt 
Lindholm företrädesrätt, har Auditören dock, å den öfvertygelse att 



Kongl. Hof Rätten skulle komma att ändra berörde Domslut, ansett 
sig böra sin fordran i konkursen bevaka, äfvensom L'Orange´s sedan 
i Domstols väg väckte förbehåll att af Lindholm erhålla full 
godtgörelse och skadestånd för hinder och förlust han genom sin in-
blandning i rättegången, L'Orange förorsakat och ytterligare föror-
saka kunde. 
 Efter skriftvexlingstidens slut och hållne förhör, dervid 
Stadsfiskalen Herr Advokatfiskalen J. G. Fredholm, i egenskap af 
Allmän Åklagare, mot Regements Pastor Almqvist framställt 
påstående om ansvar, har Rådstufvu Rätten detta mål i 
öfvervägande tagit; Och som, hvad först beträffar Gäldenären, 
Regements Pastor Carl Jonas Ludvig Almqvist, han, efter hvad 
Rådstufvu Rätten genom Utslag redan den 9 Februari 1852 
förklarat, rymt; Alltså och då Almqvist ej veterligen sedermera 
återkommit, samt ansvar å honom blifvit af Allmän Åklagare yrkat, 
pröfvar Rådstufvu Rätten, i förmågo af 43, 44, 45, och 89 §§ Konkurs 
Lagen den 12 Maji 1830, rättvist döma honom att såsom bedragare 
ställas för en påle i halsjern på torg att skämmas i twå timmar, och 
derefter straffas med arbete wid någon kronans fästning i tre år, 
hvarjemte, intill dess Almqvist återkommer och domen å honom 
verkställas kan, hans namn, brott och straff skola på en tafla å påle 
utsättas; Och förklarar Rådstfvu Rätten det Almqvist ej hädanefter 
må i allmän tjenst eller förrättning nyttjas eller taga del i wal, som 
medborgerligt förtroende utmärka, eller dervid sjelf komma under 
omröstning, eller å börsen sig visa; hvarjemte denna Dom, sedan 
den laga kraft vunnit, skall i allmänna tidningarna kungöras, 
blifvande Almqvist derförutan, jemlikt 40 § Konkurs Lagen, 
härigenom förpligtad att, ej allenast med sina nu afträdda 
tillgångar utan äfven med hvad han framdeles ärfva kan, samt med 
sin person så vidt Kongl. förordningen den 10 Juni 1841 dertill 
föranledes, ansvara sina borgenärer för fulla gäldandet af de 
fordringar, hvilka genom denna Dom till betalning fastställas. 
 Widkommande derefter den af Gäldenärens hustru Fru 
Anna Maria Almqvist gjorda, förutom förmälda boskillnads 
ansökning; så ock då för ansökningen blifvit iakttagen den tid som 
107 § Konkurs Lagen föreskrifver, pröfvar Rådstufvu Rätten, i 
förmågo af 118 § samma lag, rättvist, med bifall till berörde 
ansökning gjordes, någon egendom genom arf, testamente, gåfva 
eller annorledes fallit eller faller Fru Almqvist till, hon ej är skyldig 
att med den del af samma egendom hvarå mannen ej eger giftorätt, 
eller med sin giftorätt i den öfriga, ansvara för den gäld som under 
äktenskapet, innan boskillnads ansökningen till Rådstufvu Rätten 
ingafs, gjord är, ändock att hon har för den gäld i borgen gått eller 
lika med mannen till betalning sig förbundit. 
 Hvad åter angår de anmälda fordringarna, så har Fru 
Steuch, i anledning af anmärkning som emot hennes fordran blifvit 
af Herr Hof Rätts Assessoren Almqvist framställd, förklarat att hon 



bevakat den af henne företedda revers, allenast i ändamål att 
bibehålla den gällande kraften af samma revers och då hon hyste 
den öfvertyglesen att Antuna egendom, hvaruti reversen vore 
intecknad, och som numera ej tillhörde Regements Pastor Almqvist, 
skulle lemna tillgång till reversens gäldande, afsade sig Fru Steuch 
alla anspråk på betalning utur de till borgenärerna öfverlemnade 
tillgångar, och påkallade ej vidsträcktare pröfning af sin fordran, än 
som erfordrades för tryggande af rätten till betalning ur den 
intecknade fastigheten; – Finnande Rådstufvu Rätten den af Fru 
Steuch gjorda bevakning, efter hvad hon sålunda anfört, ej 
föranleda till annat yttrande, än att, jemte det Fru Steuch förklaras 
hafva rätteligen iakttagit hvad till skuldsedelns bevakande i 
Regements Pastor Almqvists konkurs erfordrats, Rådstufvu Rätten 
låter bero vid Fru Steuchs återkallelse af anspråket på utbetalning 
ur samma konkurs. 
 Widare har Herr Assessoren Almqvist anfört, att då 
undersökning vid Krigs Rätt egt rum angående de af Ryttmästaren 
von Schewen bevakade reverser å Aderton Tusen femhundrafem 
Riksdaler 16 skillingar Banko, dem Regements Pastor Almqvist 
skall nekat sig hafva utgifvit, och hvilka ej heller skola vara med 
hans wanliga namnteckning försedde, så bestreds betalningsrätt för 
samma reverser, för så vidt icke genom laga kraft egande Utslag 
blefve utredt och bestämdt att samma reverser wore af Regements 
Pastor Almqvist utgifne, eller att han för berörde belopp, till 
Ryttmästaren von Schewen häftade i skuld; äfvensom att de 
handlingar, som kunde finnas i det gäldbundna boet och vara 
Ryttmästaren von Schewen tillhörige, honom ej förvägrades, 
hvaremot öfrige af Ryttmästaren bevakade fordringsanspråk, såsom 
ej på bevis grundade, utan i allo obestyrkte, helt och hållet 
bestredos.  
 Häremot har Ryttmästaren von Schewen invändt; att 
han ej lagligen kände det Regements Pastor Almqvist nekat sig 
hafva utgifvit de af von Schewen företedda reverserna; Att 
Ryttmästaren, till bestyrkande deraf att han hos Regements Pastor 
Almqvist egde betydliga fordringar och att ifrågavarande reverser 
verkeligen vore af Regements Pastor Almqvist utgifne, åberopade 
den bevisning von Schewen redan för Almqvists försättande i 
konkurstillstånd åvägabragt, och hvarigenom vore utredt och 
fulltygadt, ej allenast att Regements Pastor Almqvist hos 
Ryttmästaren häftade i ganska stora skulder, utan ock att 
merberörde reverser blifvit igenkände wara samma documenter 
dem Regements Pastor Almqvist hos Ryttmästaren egenhändigt 
skrifvit, samt med lack och sigill försett; samt att Ryttmästarens 
fordringsrätt ytterligare styrktes genom Rådstufvu Rättens laga 
kraftvunna Utslag den 9 Februari 1852, hvarigenom Regements 
Pastor Almqvist, på Ryttmästarens yrkande, försattes i 
kunkurstillstånd. 



 Då frågan så wäl angående giltigheten af ifrågakomne 
skuldsedlar å Aderton Tusen femhundrafem Riksdaler 16 skillingar 
Banko, som angående beloppet af den fordringsrätt Ryttmästaren 
von Schewen kan hos Regements Pastor Almqvist ega för reverser 
och handlingar dem Almqvist af von Schewen emottagit; är af den 
beskaffenhet att densammas pröfvande skulle föranleda till längre 
uppehåll i de andra borgenärers rätt, samt jemväl eger sam-
manhang med den i brottsmålswäg emot Almqvist förda talan, 
finner Rådstufvu Rätten sig föranlåten att med stöd af 93 § Konkurs 
Lagen, hänwisa Ryttmästaren von Schewen att sin talan derom 
särskildt i laga ordning mot Almqvist anhängiggöra och utföra; Och 
warder von Schewens nu bevakade fordran fastställd, att med det 
belopp, som genom den särskilda rättegången kan warda bestämt, 
dock ej öfverstigande hvad von Schewen bevakat, utgå i den ordning 
nedan förmäles. 
 Den af Herr Auditören L'Orange gjorda bevakning, mot 
hvilken anmärkning jemväl blifvit af Herr Assessoren Almqvist 
framställd, är worden af Auditören, vid förhör den 10 December 
förlidne år återkallad; Och låter Rådstufvu Rättten vid berörde 
återkallelse bero, i följd hvarf Auditören warder från konkursen 
skiljd. 
 Med tillämpning af hvad sålunda angående en del af de 
anmälda fordringarne blifvit bestämdt, och vid pröfning af öfrige 
fordringar, hvilka, såsom rätteligen bevakade och obestridde 
lemnade, till betalning fastställas, stadgar Rådstufvu Rättten det 
skulle utdelning ur det afträdda boet, jemlikt 17 Kapitlet 16 § 
Handels Balken, med lika rätt sins emellan och med fällande för 
bristen så af mark som af mark, tillkomma: 
 Herr Kapitenen Almqvist för Trehundratrettiotre 
Riksdaler 16 skillingar Banko jemte sex procent med bevillings 
afdrag minskad årlig ränta derå från den 20 Maj 1851 till den 9 
Februari 1852, då Regements Pastor Almqvist blef i 
konkurstillstånd försatt; 
 Herr Assessoren Almqvist för enahanda belopp och 
ränta; 
 Herr f. d. Ryttmästaren von Schewen för det belopp 
honom, på sätt ofwan stadgadt är, kan warda genom särskild 
rättegång tillerkändt. 
 Slutligen warda alla de Regements Pator Almqvists 
borgenärer, hvilka sine fordringar ej i konkursen bevakat, jemlikt 
74 § Konkurs Lagen, förklarade all rätt och talan i denna sak 
förlustig. 
 Af Rådstufvu Rätten i detta mål gifne beslut i fråga om 
Regements Pastor Almqvists ansvarighet, warder ett exemplar för 
werkställighet, tillsändt Öfver Ståthållare Embetet och ett 
exemplar, jemlikt 89 § Konkurs Lagen, Hof Consistorium 
meddeladt. 



 
    Den 26 Juni 
 
S. D. Efter anslag och kungörelse i Post- och Inrikes tidningarne 
utgafs till parterne den af Rådstufvu Rätten den 31 sistlidne Maj 
beslutade Dom uti afträdes- och förmånsrättigheten emellan afvikne 
Regements Pastor Carl Jonas Ludvig Almqvist, å ena, och hans 
samtlige borgenärer, å den andra sidan; egande den, som med Råd-
stufvu Rättens beslut, i hvad det rörer det Gäldenären ålagda 
ansvar, icke åtnöjes, att deröfver hos Kongl. Majt:s och Rikets Svea 
Hof Rätt söka ändring genom besvär sednast före klockan tolf å fem-
tonde dagen härefter, hvilken, denna oräknad, blifver Tisdagen den 
11 nästinstundande Juli. År och datum som ofvan.  
Ex protocollo   A Rundquist 
 
 


