
~nledning. 

Thure Gustaf Rlulbeck, Mallas morfar, var sonsons sonson 
till den med skäl herömde biskop .Johan Hlldbeck i Viisterås, 
som under Gustaf Adolf den stores tid lefde och med\'erkade 
till kyrkoväsendets och skolornas iordningställande. Dennes son 
Olof Hudbeck, medicine professor i Uppsala, var i alla afseen
den också en utmärkt man; han skref den beryktade »Allan
tikan". Vid den stora eldsvådan i Uppsala fl!' 1702 uppbrann 
hans eget hus, beläget Yid torget där sedan Berglunds bokhandel 
,·arit. Där hade Rudbeck alla sina dyrbara samlingar och sina 
skrifter, som han i många år arhetat på; allt såg han uppgå i 
lågor, medan han, den 70-årige Rudbeck, stod själl på taket af 
Gustavianska Akademiehuset och dirigerade sprutorna. Han 
sjuknade sedan i följd af sina ansträngningar. som dock Ile
lönades med framgång, ty Akademien he\":uades fastän dom
kyrkan brann. Han bebodde efter branden det hus, som Linne 
senare innehade uti nuvarande Östgöta nations trädgård. Olof 
Hudbeck säges hafva varit den förste, som i Sverige lyckats 
göra »!'operation cesareenne», och att en af hans söner sålunda 
kommit till världen. Hans son Olof Rudbeck yar äfYen archiater 
och professor i Uppsala. En af hans söner, som dog ung, yar 
kapten i Karl XII:s tjänst; han lämnade en änka, född Törn
stjerna, och tre barn. Den andre sonen i ordningen yar Thure 
Gustaf, som bIef uppfostrad i farfaderns, archiatcrns hus, med 

~ dennes söner i ett senare gifte som voro af samma ålder som 
! han. Hans mor lefde med sin dotter i knappa villkor. Ganska 
~ 

ung blef Thure Gustaf underofficer vid gardet; då han I'id en 
mönstring presenterades för konung Fredrik, sade denne: "Min 
gosse, du behöfver äta många kakor bröd ännu, innan du rätt 
kaI,1 bära musköten.. Snart utvecklade sig dock den unge Rud
be~~~~k~after.och han blef en ovanligt stark, reslig och vacker 

";1·~~~i;~-,~~,t <t~, "<if".'· 

l 
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YIl~lillg. Tidigt kaslad i lIlilitiirisk tjiillslgöring, had/~ hans 
studier hlifl'it afhruLna, och hela hans htlg viindes till det prak
tiska lil\et. SLeg för sLeg hade hall blif\'it kapten vid gardet, 
df. h;lII i"lr 1745, på en resa genom Jönköping, gjorde bekanLskap 
Illed fröken Magdalena i\lentzer, doller till landshöfdingen diir
sliidcs, general Johan von Menlzer, en gammal karolin, hvars 
maka, Catharina Charlolla Falkenherg, var dollerdotterdotter -af 
grefl'innan Ebba Brahe, Jakob de Ja Ganlies maka, förut konung 
Gustaf Adolfs första kiirlek. Magdalena MenLzer var den tredje 
utaf fyra systrar och var uppk~lllad efter fröken Magdalena 
Diiker, ~lentzers försLa fästmö, 11\'ars likbegängelse han mötte, 
då han, efter en lång frånvaro i Karl Xll:s krig, återkoin för 
att stå hrudgum. Han sörjde henne länge och ömt. På en 
glasru ta vid Tidahol m i Västergöt land) som Magdalena Men tzer 
förvarade och i sin ålderdom visade för silla barnbam, hade 
han ristat: Mill Magd/oll förgäter jay aldrig! 

Magdalena Mentzer var nillon år gammal, smärt och hvit 
som en lilja, med blå ögon tindrande af kvickhel och godhet, 
det behagligaste leende omkring d<'1l sköna fina munnen, oeh 
rikt. ljust h;1r. Hudheck fallade snart för henne den ömmaste 
kärlek, men lid. höra all hon :'l1s:q.:<; vara förlofvad med en ung 
baron Fl'l'r1rik eIrik von Ess'll. :lrf\'inge till Kallås, som var 
HudIJecks \iin. Han fragadc ht-I1I1\' själf därom; hon svarade, 
aLt det dl kunnat hiinda 0111 bscn varit beständig, men att, 
som hon hört att han i SLod,lwilll, diir han nu vistades, vändt 
sina tankar till ett annat föremid, ville hon ock glömma honom. 
Rudbeck friade, fick ja och hade bröllop år 1746. Det unga 
paret flyLtade till Uppland, vid byars infanteriregemente Rudbeck 
blifvit major. De bodde på hans !losliille Ä/, ett fult, otrefligL 
ställe, men där de vara så lyckliga, att fru Rudbeck försäkrade 
sig aldrig hafva märkt huru fult diir val' förrän, då hon några 
år därefter, flyttade till öfverstlöjlnantsbostället Haga, en vida 
behagligare bostad. Där fingo de också angenäma grannskap, 
lIera unga lyckliga par af deras ålder bodde däromkring, och 
fru Hudbeck omtalade ofla denna tid som den gladaste och 
tretligaste i hennes lefnad. Hon hade nu fyra hoppfulla barn, 
tre söner och en dotter, CatiJrill({ Char/olia. Magdalena Menlzers 
tre systrar vara ock gifta. Den iildsLa hade mot sina föräldrars 
vilja gift sig med en lagman Brallnerhjelm. Hennes mor, fri
herrinnan Mentzer, hade alltid mest älskat denna dotter, som 

g~pom .en oly~~tlifvitha1t1 och därige~Om'meSLbehöftdeD 
: ;,:iI,;;, , <.;._.1'•.•... .:' ,'," , ~~~~~ ., ~ •.-.<»,>.:i.'"••.• ,',' .;~.,,;,~".:,,~ ••.•• ,~.~.,~-' 
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moderliga omsorgen. IIon blef lycklig i sitt giftermål, men det 
var som om föräldramas missnöje ändå vållat olycka i fram
tiden. Af många barn blefvo de flesta mer eller mindre odug
liga, och brist och fattigdom följde dem alla. Den andra dottern, 
gift med presidenten Bielke, hade blott en enda dotter, Christina. 
Den yngsta blef gift med kapten Lilliehöök, bodde i Halland 
och hade flera barn. 

General Mentzer dog på 1750-talet, och hans änka bodde 
på Tida/w/m, ett gods i Västergötland som fordom tillhört gref
\,innan Ebba Brahl'. Då sedan äfven Rudbecks svärmor dog 
och han utfått sin husLrus arf, löste han hennes syskon ur denna 
egendom och behöll den ensam. Han var driftig och sträng 
hushållare, och hade dessutom, ehuru blott med lånta pengar, 
köpt Edsbcl'g bredvid Stockholllt. Det ligger vid en vik af Salt
sjön, omgifven af höga bergiga stränder på vänstra sidan; den 
tiden 1'01'0 dessa stränder öfverallt beväxta med barrskog, hvilket 
gaf stället ett vildt utseende, som \'äl passade till de gamla tra
ditioner, som gjorde det till ett forntida vikingasäte, Då en 
gammal trälJyggning, som stod där nu ett stort prydligt stenhus 
uppbyggdt af Rudbeck står, nedtogs, fanns där under grund
murarua ett ovanligt långt mälllliskobenrangel, och där bredvid 
liggande en gammal stridsyxa, som ännu förvaras "id Edsberg. 
Vid denn:l tid utbröt det s. Ii:. Pommerska kriget. HudlJeck var 
i Pomnll'm med regementet, och hans unga hustru hemma med 
fem barn, hvaraf den yngste, en son, blifvit född under sin fars 
från"aro, med en vidlyftig landthushållning och en stor skuld 
hvarpå intressen skulle betalas. Rudbeck hade redan för flere 
år sedan arrenderat Ultuna kungsgård, och där bodde hans mor 
och syster. Allt detta skötte hans hustru med den drift, den 
rediga verksamhet och det glädtigt frimodiga lynne som var 
henne eget. Likväl talade hon ofta om i sin ålderdom, huru 
bekymmersamma dessa åren ·voro, och huru orolig hon, ensam 
med en dräng i en liten släda, ibland reste till hufvudstaden 
för att afbetala de summor hon genom idog hushällning kunnat 
inhopsamla. Hon tänkte därvid ofta på en fru, som i lika om
ständigheter blef på en islagd sjö mördad af en betjänt, till 
hvilken hon hade förtroende, hvarefter han i en vak dolde hennes 
döda kropp. Månen var enda vittnet till denna gärning. 

denna
dödsstunden sade den olyckliga åt sin baneman: »detta vittne, 

klara måDe. skall en gång röja er brottslighet». Så 
D~.e ock~ MåDgaJr därefJer, då d~nn~ salI,1m~; ~aD" rik och 

'~"/v 
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ansedd, tyckte sig vara s~iker för framtiden, kom han en afton 
resande till en gästgifvaregård belägen vid den sjö, på hvilken 1han mördat sin matmor. Månen lyste örver den, och då han ,genom fönstret såg ut ärver den glänsande isen, yttrade han högt 
för sig själf några ord, som oförmärkt hördes och röjde haliS 
gamla brott; han blef anklagad, öfverbevisad och strafTad. Ofta ! 
omtalade fru Rudbeck denna händelse, upplyfte till himmelen i,de talande ögonen, och tackade Gud som beskyddat henne. 

Under Pommerska kriget började egentligen Illldbecks po
litiska bana. Af själ och hjärta svensk, älskade han sitt fädernes
land med hela styrkan hos en kraftfull karaktär, som :ll1vändt 
hela sin lefnad i krigiska yrken till dess försvar och i odlande 
af dess jord. Hans öfvertygelse gjorde honom till medlem af 
mösspartiet, hvartill han oryggligen bekände sig. Då han hem
kom från Pommern, blef han öfverste för Björneborgs regemente 
och bodde ett halft år i Finland, till dess han åter fick trans
port till Uppländingarna. Hans inflytelse i politiska mål blef 
betydlig. Landtmarskalk vid två riksdagar, var han af sitt parti 
högt ansedd och satt i motvikt till grefve Axel Persen, hattarnas 
chef. Det berättas, att vid landtmarskalksvalet vid en af de 
nämnda riksdagarna och då omröstningen skedde högt, lät det 
så doft oeh mumlande: Thure Gustaf Rudbeck genom hela Hid
darhuset. Hattarnas parti önskade Fersen till landtmarskalk, 
och gjorde därför vid voteringen hans namn gällande genom 
höga utrop: general Axel Fersen, som ljöd så grant och präktigt
 
emot mössornas talrikare allvarliga mummel; Rudbecks namn
 
segrade dock. Han arrenderade själf en kungsgård, men väckte
 
ständernas uppmärksamhet på att kungsgårdarna gåfvo staten
 
för litet, emedan arrendesummorna voro efter tidernas omvåx

lingal' för lågt upptagna, och fastän de ärriga kungsgårdsarren

datorerna ej gingo in därpå, tillbjöd han själfvilligt att med en
 
tredjedel öka arrendet för Ultuna gård. Detta drag af oegen

nyttig rättvisa medförde ock välsignelse, ty den förmögenhet
 
Rudbeck samlade och efterlämnade till sina barn och barnbarn
 
kan till stor del tillskrifvas arrendet af denna gård jämte den
 
tilltagsenhet med hvilken han köpte jord för lånta pengar. Egen

domar stego sedan årligen i penningevärde och därigenom blef
 
Rudbeck, som själf börjat med ingen förmögenhet och med sin
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stigande förmögenhet hans politiska förhållanden, men de som 
närmare kände Hudbeck och hans striinghet i grundsatser fri
kallade honom från denna tillvitelse. Äfvenledes sades, att hans 
hustru, utan att synas, egentligen styrde honom på hans offent
liga bana, och att hon var själen i alla hans företag. Onekligen 
hade hon mera bildning och fintlighet än sin man. men hennes 
förstånd var egentligen kvinnligt, eldigt och kvickt. Hon deltog 
med intresse i de allmänna händelserna af fosterlandskärlek och 
af nna att höra sin Hudbeck, som hon högt älskade, tala där
om, men han var sil mycket herre i sitt hus, nästan despot där, 
att det ej är troligt, att en hustru, som i hvardagslifvet så strängt 
berodde af sin man, skulle i större angelägenheter vara hans 
ledare. Noga hushållare visade Hudbeck dock ofta drag af 
ädelmod och hjälpsamhet. En eldsvåda förstörde hans grannes, 
baron Axelsons egendom, Sollentullaholm.: följande vinter dit
förde Hudbeck timmer ur Edsbergs skogar. Hans barn fruktade 
hans stränga allvar, men älskade honom dock mycket. Af elfva 
barn lefde sex. De två äldsta, TJllll'r och Adolf, voro hoppfulla 
ynglingar af olika lynne, den ~ild~lc glad, älskvärd, intagande, 
den andre allvarsam och tyst. Den tredje, Carl, hade från barn
domen varit ofattlig och besynnerlig, och utvecklade allt mer 
ett ostadigt underligt lynne, med ringa förstånd och duglighet. 
Efter flera försök att förbättra honom skickades han till sjöss, 
men återkom utan håg äfY(~n för detta yrke. Äldsta dottern, 
Cathrina Charlotta, var född 11;')2. Hon var ingen skönhet, 
men så behaglig, att man med henne ofta glömde de skönare: 
en förträfflig växt. vackert brunt rikt hår, uttrycksfulla blå 
ögon, en mun, hvars hvita tänder visade sig ofta i hennes glada 
leende, och en hländande hvjlhet ersatte mindre regelmässiga 
drag och koppornas märken i hennes anlete. En son, Alexander, 
och en dotter, Gusfaua, voro de yngsta af familjen. Den öm
maste vänskap förband Charlotte Hudbeck med hennes två äldsta 
bröder; isynnerhet var Thure och hon förtroliga, lika smak, 
lika bildning, lika lynne, ömma och hjärtliga voro de oskilj
aktiga då de voro tillsammans oeh l1ilig brefväxling ersatte från
varons saknad. 

Charlotte hade från sin barndom haft en guvernant från 
Lausanne, m:me Zelia) af hvilken hon och hennes bröder lärt 
franska språket. Äfven med henne, som nu var på annat ställe,

hustru ärft en fjärdedel i Tidaholm, till slut ägare af fyta egen fortgick brefväxlingen oafbrutet. 
domar: Ed~berg .oc~.•:Husby i Uppland, Ervålla i Nerike och 

Ti9:~h,91{ll:,,~1f.'~\e.!~1JJ,.P~ot;l!!1)~.,ovä.9ler ha!t~:~U~~rifyit .denna.,;..L '.', 
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Det 
som jag 
ning som 
slägt. 
gossen, i 

\:"L1,()N\Mi 

e/Ulf/oila RIlr/lJec/; till frll	 ~c1ia. 

llE,lslH'rg ~j ;IU,~, ] 770. 

är med ett djupt bedröfvat hjerta, goda ma bonne, 
tar pennan, för att gifva dig del af den sorgliga tid
i går morgons, kom och spridde sorg inom hela vår 
Min älskade Ado/f, min käre bror, den redlige, ädle 
sin ålders blomma är död den H) i denna månad af 

fläck feber, älskad och saknad Hf alla anhöriga, vänner och kam
rater, af alla som kände honan], Att säga dig, min goda kära 
vän, den häftiga sorg, som nedslår mig, är mig alldeles omöjligt. 
Det är den första olycka hvarmed den Allsmäktige pröfvat mig. 
Store Gud, hvad den är bitter! Jag söker trösta mig med under
gifvenhet under hans heliga heslut, men ju mera jag tänker, ju 
mera upprörd blir jag. Den älskade brodrens bild följer mig 
öfverallt och jag är icke i stånd att tänka på annat än det som 
ökar min smärta. Alla göra sig den mödan att vilja trösta mig, 
och alla plåga mig. Jag iir nöjdast d{J jag är ensam, då jag 
kan inför Gud uttömma all den bedröf\'else som uppfyller 
min själ.» 

Friherrinnall RIIIIlJi'ck till sin son Thllrl' på lTlfllno. 

"Ed;I)I'I'."	 dell :30 ang. 177(1. 

Gud vare ärad, :\Iin bästa söta Thure, att Du mitt hjertans 
kära barn mår bättre. Akta Dig Tör Guds skuld att intet recidiv 
af din sjukdom {Jterkommer. Måtte jag få den glädjen att be, 
hålla mina öfriga kära Barn, som gör din Faders och min 
glädje på våra gamla dagar, att de måtte få lägga ihop våra 
ögon, och vi alla sedan få samlas inför vår Gud, när honom 
behagar. Den dyra förlust som vi nu ha gjort är jag säker 
kostar mycket på Dig, min lilla söta Thure, tillika med mig. 
men låt 
ske lorI 
kommer; 
mitt och 
sjukare, 
Lieutnant 
smittan. 
honom i 

ej sorgen för mycket taga öfverhanden hos dig. Gud 
Du bar gudsfruktan och vet hvarifrån ondt och godt 
tänk uppå att du själf mår illa, och oroa icke mera 
Din Faders sårade hjerta med att höra det du blir 
Adolf dog ett alTer för vänskapen. Hans kamrat 
Skytte lilg sjuk i fläckfeber, alla skydde honom för 

Adolf som hölJ af honom reste till Cbristianstad, skötte 
dödsstunden, sjuknade sedan sjelf i samma sjukdom 

och dog den 19. I fredags ankoDl detta brer till Dig, som jag 
br6t;\up aren aning att Adolf var sjuk; jag skickar di'g,det nu, 

ieka mig det sedan, jag vill äntelige~ hafVafdet.l 
.~~.	 _' . -'{·,-', .. _;;,-;~·,~i~ ..~:~:~k:;;~,: ~~:,;, __ ~ 

I lördags afton kom tidningen OIll hallS död med hans uppassan', 
en Pållar/; * som blef fången i Pommerska kriget: InlIJ gr~lll'r 

I 
och beriiltar om sin gode unge Herre. lIan hlir vis~t qvar hos

I Din Far. .lag vill ej beskrif,'a dig svedan i mitt modershjerta 
vid åsyn af Adolfs hemskickade saker! Din Far iiI' djupt bet	 dröfvad och inte är jag i stånd all trösta honom. Charlolle iiI' 
alldeles öhergifven så att vi alla iiro uti stor sorg. .lag Ji\ngtar 
nu bara all få dig och min kära Carl hem, så alt jag mr samla 
er alla omkring mig. Alexander ~kickar jng nu till UIlUl1:1, 

kanske kan gossen något dissiper:l dig. .lag gör det af kilrlek 
till dig, ty det kostar mycket på mig, se väl efter honom, jag 
litar på din vård. - Gud viilsigne dig mitt kära kml, j:lg 
hoppas att om en vecka komma vi sjelfv;l till Ultuna: blif nu 
alldeles frisl, sn:lrt till glädje för dina föräldrar och yar siiker 
på att Du iiI' dem en kär son. 

Magd. Men/::er." 

14 dagar därefter dog äfven den iidle, iilskvärdc Thure. 2;{ 
år gammal. 

Då Gustaf HI i augusti mån:ld 1772 utförde den \'C\'olution 
han länge beredt, var Hudbeek ö['yerstillhållare i Stockholm. 
Som han var den förra regeringsformen tillgifYCll. IJler han 
arresterad i sitt ii m betsl'll 111 på slottet. Hans hustru V;lr d:] "'id 
Edsberg Kungen, alltid artig mot frnnlimmer och SOJ1l rJ(·~~ 

utom salle värde på friherrinnan Hudheck, skref pil S:lfJeI, 

knappen lIJed hlyerts till henne en biljett. som genast IJ]1'd l'll 

express utskickades till Edsberg för atl lugn:l henne i :lnseende 
till hennes man. Denna biljett gömde hon sorgfiilligt och den 
lästes af hennes dallerdotter Malla många ilr efteråt. Hudbecks 
trogne kammartjänare (samme pollack som förut varit hos Adolf 
Rudbeck) såg ej sin herre hemkommn vid vanlig tid till sill 
boning i Stockholm, sökte honom på slollet, och då han dår 
fick veta förhållandet och man nekade honom tillträde till hus
bonden, återvände han hem, hämtade Rudhecks vanliga toaIelI 
och inrättade sig därmed hemmastadt i rummet utanför det, 
där Hndbeck var arresterad; man ville af\'isa honom, då lade 
han sig vid tröskeln till sin herres I'llm och sade, all man hlolt·..'..... honom därifrån, emedan han visste nit hans..... med våld kunde fågamle herre behöfde honom. Rudbeck hade en gammal blessyr.. 

. • Martin Wojtnich. 
'. -'~""':'.l':~~t ~i~;,:"':,~ .:::~.:, 
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hur"udel SOlp på [dderdoll\en sL t4 upp och Iller kräftaktig f obillig och öfvcrdl'ifwll striinghet. Friherrinnan Hudbeck hade p{\ 
dell p:'\skyndade slutligcn hans död; denna blessyr sköttes 
dagligen af den trogne tjänaren, som man måste insläppa till 
lJans herre. En anllan öfverståthållare tillsattes i Stockholm 
och Hudbeck blef året därpn landshöfding i Uppsala, hvilket 
han kanske ej bort mottaga, men han var sll van vid offentlig 
verksamhet, att så länge bans krafter tillåta det, ville han ägna 
sin tid till rikets tjiinst. Charlolte Rudbeck var nu gift med 
f. d. riksrådet Axel Arnell. Hennes föräldrar voro ej nöjda med 
delta giftermål; Arnell var Mver tjugu år äldre än Charlotte, 
änkling och hade en dotter Sara med sill förra gifte. Arnell 
vm behaglig och intagande, hade mycken bildning och talang 
för musik, som Charlotte salte mycket värde på, hon älskade 
honom, och för~ildrarna samtyckte. Erfarenheten hade gifvit 
Amell misstroende till fruntimmer, han blef därför mycket 
svartsjuk, ansåg sin unga hustru som ett barn, lämnade henne 
ej bela sitt förtroende, utan bibehöll i sitt bus en person, som 
förestått hans hushåll under bansänklingsår. Hans dotter Sara 
hade genom ett fall blifvit ofärdig och var diirigenom mycket 
sjuklig. Med den ömmaste vård omfattade Charlotte henne, och 
då hon efter ell år 1773 själf blef mor för en dotter, GlIstoua 
Magdalena, som föddes på Uppsala slolt, där Hudbecks då bodde, 
gjorde hon mellan sina båda döttrar ej minsta åtskillnad, och 
den lilla Sara visste ej. att hon hade styfmor. 

I~n dag, medan l{udbeckska familjen bodde på Uppsala slott, 
lekte deras yngsta lJarn, Alexander och Gustava, i den stora 
salongen, medan de äldre spelade Tris"'l. .\skan gick och slog 
ned på sju ställen i slottet utan att dock tända eld. l salongen 
"oro två speglar midt emot hvarandra, mellan fönstren; åskan 
slog in öfver den ena spegeln, smälte k"icksilfl'et en rand ut
före och gick midtemot bakom den andra spegeln, som också 
skadades. Barnen, som voro på golfvet midt emellan speglarna, 
blefvo liksom elektriserade, hoppade upp och ned, och den ena 
föll omkull. Genom Rudbecks försorg blef det sedan åskledare 
på slottet. 

Fru Zelia återkom som guvernant för den unga Gustava 
Rudbeck, men blef ej för henne hvad hon varit för den äldre 
systern. Hon var nu till åren, var sjuklig, knarrig; Gustava 

Hera ställen vidlyftig lalldthushl'dlning, reste ofta till sina egen
domar, måste se mycket folk i sitt hus. Emedan CharlOlles 
uppfostran ingifvit henne fullt förtroende till fru Zelia, blef också 
Gnstava helt och hållet läIlJ))ad i hennes vård. En fröken 
Christina IJraunerl!jellll, systerdotter till fru Rudbeck, var nu 
hennes hus, nngefrlrligen af Charlolle Hudbecks ålder, ful, men 
glad och lifiig, och bibehöll således det glada ungdomslif, som 
alltid utmärkte umgänget i Hudbeckska huset. En hennes broder 
hade som studerande i Uppsala under dessa åren förälskat sig 
uti en nicka, som på ell värdshus tjiinade som piga, och lands
höfdingskan hade den grämelsen all se sin systerson gifta sig 
med denna person och i ganska torftiga omständigheter ned
flytta till hans mor, som nu var linka och bodde på Tidaholm 
i Västergötland. 

Charlotte Rudbeck bodde med sin man och sina döttrar på 
Vcndelsö, Arnells egendom i Siidertörn, ett vackert, tretligt ställe, 
som hade många och goda grannskap. Af hennes bref till sin 
mor under denna tid Himnas här några utdrag. De hevisa det 
ömmaste förtroende och den lil1igaste kärlek emellan mor och 
dotter och måla delll båda som högst älsln'ärda, goda och bildade. 
Den 27 december 17,;) skref Charlolle från Vendelsö: 

"Min älskade mor önskar få veta huru vi tillbringat jul
heljen. För någon annan än min goda mor skulle jag ej Yåga 
beräIIa det, emedan det kunde synas tråkigt. Inga bullrande 
nöjen, men stilla, oskyldiga och verkeliga, emedan de hafva silt 
ursprung från ell lugnt hjerta och ell förnöjdt sinne. All den 
ro man finner uti lysande nöjen, består oftast blott i inbillningen. 
Jag har försökt det, jag har smakat dessa fåfängliga nöjen; jag 
trodde mig bafva roligt, och jag har däraf cn verkelig nytta, 
den att rätt kunna värdera min närvarande ställnings lugna 
frid: jag erfar den s~illsynta lyckan att kunna säga, att om jag 
ånn u kunde viiIja, skulle jag .just önska mig den, hvari försynen 
försatt mig. Dagen är delad mellan litet läsning, litet arbete, 
litet musik, och min lilla flicka som däraf upptager en ansenlig 
del. Då det hlinder som i dag, att jag därtill får underrättelser 
från mina ldira föräldrar. och alt jag har den ljufva glädjen att 

j 
språka med min goda vördnadsvärda mor, känner jag mig lyck· hade ej samma lätthet att fatta som Charlotle och blef ej af
lig som en Drottning. Helgedagarne då vi tända ljus, börja vihållen af fru Zelia, som, i stället att uppmuntra och lifva det 
vårt parti [om bre';" vi spela så alfvarsamt, som om det voreblyga barnet, gjorde henne alltmera försagd l?ch modfälld genom 

• l'bQmbre. 
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fr3gfl 0111 stora SlllIIlJlOr, lItOIII fll[ förlusten alldel('s icke be
kymrar oss. I sanning det iir hlolt hjärtats inre känslor, som 
utgöra viir verkeliga Iyd.;a eller oIyd\3. ÖI\'ertygelsen atl vam 
älskad af min käm Arnell, af min lilla Sara, och elt leende af 
min lilIfl lInge, är mig dyrharare ~in verldens nöjen.•Jag märker 
alt papperet iir slut och fltl heja mitt bref är blott fullt af mig; jag 
gör ingen ursäkt därföre; för Il\'em skulle jag med mera rätt 
göra reda för min lycka iin för den goda mor som genom sin 
ömma moderliga drd danat mig att kunnfl erkänna den och 
som så mycket iJidrilger därtill genom sin fortfarande ömhet. 

II elHleL,ö 1:\ m:Jl'S ] 77 4. 

.Jag tflckar ödmjukast för min mors tillbud om rum i 
Stockholm, men jag vore frestad alt tro att mamma vill göra 
narr af mig. Om det är alfv31'e, så predikar min mor åtminstone 
ej med exemplet; mamma har ju så alldeles öfvergifvit hofvet 
att till ock med hofdrägten iiI' söndertagen! i\lin mor kan anföra 
skillnaden i {lIder, och jag kan däremot säga alt min Far har 
elt högt emhete, och min man är ur tjenstl Och Il\'arföre skulle 
en ung (J,jnna nödYiindigt visa sig, och lefvfl i stora verlden') 
.lag vet, att den icke har stort värde för min IlIOr. och alt hon 
ej skulle vilja all hennes dotter alltför myeI,et lämnade sig 
dihiH, också hoppas jag det aldrig skall fresta henne. Min mor 
har danat hennes snwk och böjelser och bör känna dem, och 
lyckligt iir det, all dc passa för våra nuvarande omständigheter, 
som förbjuda oss all tiinka på onödiga utgifter. Vi hörn icke 
Iller till Stockholm. Yår granne grefve SchefTer har låfvat min 
man all för honom j;l1a vid Konungen. Jag miirl,er att jag fått 
en afgiord höjelse för långa bref, jag som förr skref så korrt; 
det är med mig som med dem som på en gång få en omåtllig 
lust för grnnnlåt och toilette, då de ransaka sig, finna de, att 
en hemlig kärlek är skuld till denna förändring; kasta detta 
långa bref på elden om mamma vill, men förkasta aldrig min 
barnsliga kärlek.» 

»Tyresjö april ]774. 

Här lefver jag sedan några dngar ett trefligt IiI' hos de gode 
Hiksrådet ScheJTers som håda visa oss så mycken vänsknp. Man 

Arnell blef sjuklig, h1imorrhoidalpliigor förstörde hflns hiiIsn. 
Vintern 1777 tillbragte han i Uppsala med sin familj, sjukuade 
där, plågorna sloga upp i hufvlldet, och hnns ömsinta hustru 
hnde den sorgen att se honom alldeles oredig i flera veckor; i 
detta tillstånd dog han mot ,,;'\ren och Himna!le heune tröstlös, 
och i ganska knappa omständigheter, ty hnns egendom var hans 
äldre dotters, Saras mödernearf. En ung man som i flera år 
visat mycken tillgifvenhet för riksrådinnan Arnell, vnr ock nu i 
Uppsala, och sökte vinna hennes tycke; kanske alt hennes 
böjelse talade för honom, men som hennes man visnt jalollsie 
i anseende till honom, ansåg hon sin plikt \":lfa att öfvervinna 
denna böjelse, och att ej i frnmtiden gifva honom sin hand. 
Bon återflyttade om sommaren till Vendelsö. 

WPIlt1.,j,,; :'>ii ~ei'1. 1777, 

I går morgons emottog jag min älskade Mammas bref, 
mina föriiIdrar må viiI, och ~iro så goda tänka på mig - det 
är mig den största tillfredsställelse. 0, hvad våra tankar mötas. 
Bvad jag befinner mig väl då jag är ensam, dit finner jag mig 
verkligen i sällskap med mina goda Föräldrar. fastän ödet åt
skiIljer oss. 1\1 in tanke följer eder öfwralIt, uti alla Edra göro
mål från morgon till qväl\. .Jag ser Er vid frukosthordet, vid 
middagen, jag ser min ~lor vid sin håge, j;]g följer min Far till 
UItuna, i dag är han visst d:"ir, vädret iir Sil vackert. Nu är 
kl. 8. och jag ser Er vid Trisett-bordet. Jap ('iirestiiller mig allt 
detta, men detta umgänge, så angenämt som det än är, skulle 
dock i längden misshaga mig, det är alldeles fiir nndeligt. Jag 
känner det i synnerhet vid Inarje bref jag erhåller af min Mor, 
ty jag finner där ihland' helt annat ån jag våntade, och då blir 
jag helt villrådig. - Grefvinnan Scheffer var i går hos mig, då 
hon reste följde Sara och jag henne uti hennes vagn till Kumbla, 
efter qvälIsvarden kom kusken och hämtade oss i chaise, jag 
satt Sara inuti och mig bakpå, kusken gick till fots och körde 
hästen, och på detta vis kom vi helbregda hem, oaktadt mörkret. 
Sara skrek och jag skrattade. Detta är första dagen som jag 
varit helt ensam med mina båda kära flickor, sedan jag lem
nade min Mor; och jag tillstår att jflg hehöl'de denna dag för 

har hiir fullkomlig frihet, förmiddDgen har mall helt och hållit alt återhämta andan,,, 
för sig sj eIf, och gör hvad man vill, till middagen samlas säll  ----- 
skapet, man arbetar, pratar, läser, spelar schack, skrattar och Den unge släktinge Braunerhjelm, som förut är omnämnd ij
har roligt.» ' anseende till sitt giftermål, hade en dotter, ett år äldre än 
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Gusta va ArnelJ: som fru Bra unerhjelm sjfi If föga kunde hidraga 
till sin dotters uppfostran, tog riksriidinnan ArnelI flickan till 
sig, för att låta henne begagna sanllua undervisning som lilla 
Gustava. Dessa båda barn voro af mycket olika sinnelag. EIJa 
Braunerhjelm, from, eftergifvande, händig i alla fruntilllmers
arbeten, Gustava, häftig, liflig, full af ideer och imagination, hade 
blott håg för de yrken som sysselsätta tanken. Fru Zelia hade 
illa uppfyllt sin plats hos den unga Gustava Rudbeck, som hon 
tyranniserade, och i stället för all utveckla hennes egenskaper, 
hade hennes stränghet så uppskräm t det veka barnet, gjort 
henne så försagd och sluten inom sig, att Gustava ej en gång 
för sin mor tordes yppa sitt lidande. Hudbeck hade förtroende 
till fru Zelia och behandlade sin dotter strängt. Ändtligen blef 
hennes misshandling upptäckt genom Christina Braunerhjelm, 
som diirom underrättade sin moster, friherrinnan Rudbeck: 
Gustava flyttades från sin guvernant in i sin mors kabinett; 
denna befrielse omtalade hon sedan ofta med förtjusning, som 
om den varit ur skärselden in i himmelriket. Fru Zelia var 
åter borta ett par år, men återkom sedan till riksrådinnan 
Arnell på Vendelsö, som hade viinskap för henne och tog henne 
för att undervisa sina f1ickor. 

Den unga grefvinn:lIl Posse, Christinll Bjelke, hade emeller
tid blifvit änka. Den iildre dottern, Nara, var stor favorit hos 
sin mormor, presidentsJ,an Bjclke, en In'ick, men sträf och hus
hållsaktig fru. Charlotte var tio år yngre iin sin syster och var 
sin mors egentliga tröst och hopp, då hon själf så litet fått be
fatta sig med den iildres uppfostran, som man ansett henne för 
ung och barnslig att kunna rätt vårda. Charlotte Posse var 
något yngre än Gustava Arnell. ))å dessa båda harn råkades, 
märktes en betydlig olikhet i lynne dem emellan; Gustava yr 
och brusande, den andra stilla, sluten inom sig, eftertänksam 
och svag till sin fysik; allt tycktes hindra förtrolighet dem 
emellan, också visade de afsmak för l1\'arandras sällskap. Gref
vinna n Posse hade efter sin man emottagit oordentliga affärer, 
skuld och rätt brydsamma omständigheter, ur hvilka hon redde 
sig med ett mod och en skicklighet, som man ej tilltrott den 
veka, ömma kvinnan, 11\'ars utmärkande egenskap var den Ijuf
vaste mildhet, som tycktes anropa stöd; men hennes klokhet 
och rådighet visade sig vid många tillfällen och framgången af 
hennes ekonomiska företag bevisade, att hon ägde lika mycken 
kraft som.godhet, lika mycket hufvud som hjärta. Hon var 
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obeskril1igt iilskviird, hennes umgiinge det angeniimuste. Den 
finaste grannlagenhet störde något förtroendet och öppenhjärtig
heten med hennes närmaste. Hon hodell' på sin gård Löfsta 
nfJra Uppsala och var mycket förhunden med Hudbeckska huset; 
till sin moster ägde hon mera förtroende iin till sin mor, och 
den innerligaste vänskap förenade dem alltid. 

Riksrådinnan Arnell var ömsom på Vendelsö med sina tre 
flickor, ömsom hos sina föräldrar i Uppsala och på deras egen
domar Edsbcrg, HllSby, Ervalla och l'idaholm i Västergötland, 
hvarest de hade ett kärt grannskap i Essenska familjen på Eaflås. 
De båda gubharna Essen och Rudbeck yoro förtroliga vänner 
och af samllla politiska parti. Vid Essens död ansåg Budbeck 
sig hafva förlorat sin bäste vän. Friherrinnan Essen, en huslig, 
ädel kvinna i ordets bästa och älskvärdaste bemärkelse, hade 
ej friherrinnan Rudbecks hildning, men var henne kanhända 
öfverlägsen uti ordningen af husliga förhållanden. Essenska 
familjen bestod af två söner och sex döttrar, hvaribland den 
fjärde i ordningen, Beata, var Charlotte Hudbecks älskling, och 
de yngre, Charlotte, Gustaya och Sophie Madeleine, mera för
troliga llled bennes syster Gustava Rudbeck. En gång uti en 
lek gjordes deviser på namn; Charlotte Budbeck anropade då 
Be/le Enchuntl'l'csse, och Beata Essen svarade: Charmante Rivalc. 

En vinter i hörjan af 80-talet besökte l1ere herrar från 
Stockholm Distings marknad i Cppsala. Bland dem var Mont
gomery. öf\-erstc Yid Nylanlis dragoner. Hans reputation som 
gunstling hos Gustaf III och lättsinnig i sina förhållanden 
till fruntimmer var ej rekommenderande i det sedliga, allvar
samma Rudbeckska huset. Men Montgomery var så glad och 
angenäm, hade ett så vackert, redligt och stolt utseende, en 
sådan välvilja, godhet och liflighet i hela sitt väsende, att man 
glömde hvad man hört för att älska hvad man såg. Detta erfor 
snart den unga änkan Charlotta Rudbeck, som Montgomery 
genast utmärkte och hvars lWnd han begärde. Han hade med 
sin första hustru fyra döttrar och en son, efter hvars födelse 
modren aflidit. Han bodde i Finland och hade utom sin tjänst 
ingen förmögenhet. Allt detta var skäl som gjorde, att Char
lolles föräldrar icke önskade detta giftermål. Hon själf giorde 
mera svårighet i anseende till Montgomerys tvetydiga rykte. 
Erkänd som en man af heder, som en skicklig militär, ovanligt 
afhållen inom sitt regemente, var han af karlar allmänt högaktad 
och älskad, men man skrattade då fråga blef om hans förhål
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lande till fruntimll1er, och Charlotte hade ett för ömt och grann
laga hjiirta, en för sladgad karaktiiI', för att höra lill den lätt
sinniga hop, SOIl1, isynnerhet på den tiden, räknade för intet en 
karls osedlighet. Detta skref hOIl honom till som svar Jl~l hans 
kiirleksförldaring, och hans svar därpå följer här: 

)Min nådiga Friherrinna. Den lyckan att få ett bref af Er 
hand, har jag dyrt fålt betala genom den känsla af förödmju
kelse och misströstan som genomläsandet och återläsandet diiraf 
liimnat mig. Jag bekänner mig vara ovärdig den siillhetjag önskar 
mig, och om icke Ert hjerta kan öfverseende förlåta fordna för· 
vilIeisel' så är allt hopp förhi, . Tillåt mig att i korthet göra Er 
min historia; kanske torde däri finnas några omständigheter, 
som om de ej ursäkta mitt uppförande, åtminstone kunna ex
plicera det. Jag måste börja med min Faders öden för att göra 
Er bekant med min familj och min uppfostran. Min Farfar, 
Pair af Skottland, hade tjuguen söner, Invecklad uti Preten
dentens Jacob Edward Stuarts försök att återvinna sina fäders 
arf, miste han sj u söner dels i kriget, dels som offer för sin 
trohet mot den de ansågo som Englands rättmätige tronföljare. 
Deras egendom blef ock selIuestrerad. Min far skickades helt 
ung till Sverige för all där uti ett engelskt handelshus upp
fostras. Campbell helle den Engelske köpmannen. i\Jin Far var 
sedan länge hans första Commiss, blef gift med iildsta dottern, 
och fick med henne en ansenlig förmögenhet, hruk i Finland 
och Norrland, ell hus i Slockholm; men allt della Inilade dock 
p{\ handelshusets och dess kompanjoners bestånd. Dessa voro 
F. och J. Mina föräldrar flyttade till Finland. Efter flere års 
harnlöst äktenskap tingo de en dotter, som dog i första året, 
och därefter föddes jag. Länge efterlängtad - blef jag natur
ligtvis deras afgud. Min barndom var den lyckligaste i värl
den, om det är en lycka att se alla sina önskningar förekommas, 
aOa sina fel öfverses, alla sina egenskaper prisas och älskas; 
med ett ord jag var ett bortskämdt ham i ordets hela bemär
kelse. Allt i buset lydde unga Herrens nycker, och ej sällan 
tillät jag mig pojkaktiga skälmstycken som bordt allvarsamt 
straffas, men som min Far endast skraltade ål. Glad, yr, 
häftig, njöt jag ögonblickets nöjen utan att nånsin tänka 
längre, och detta blef en vana hvars följd bIef den obetänk
sammaste lättsinnighet. Jag lärde icke mer än som roade mig, 
men som jag af naturen hade lätthet att fatta och godt minne, 
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fastnade docl, diiri Illera iin I'n sil ill'si,al1';Hl uppfostran tycktes 
lofva. Vid 17 iirs ålder sl,ick:1des j:11;' till Stockholm, för all 
dill' fllllborda min education. .Jag hodd(' hos F., ('11 af min Fars 
handelsviinner. Han var sjfdf ('n iddrig lilan, men bans fru var 
ung, och det skönaste fnmtimllJl'r jag hittills selt. Med stum 
beundran befraktade jag henne liinge, hennes förekommande 
artighet uppmuntrade mig viiI, men jag vågade dock blott på 
afstånd tillbedja henne, ansåg henne som en gudinna och för
smäktade af förtjusning till dess hennes kammarjungfru en dag 
aflockade mig min hemlighet, od] gal' mig de biista förhopp
ningar. De uppfylldes ock, och jag blef den lyckligaste och 
stoltaste människa på jorden, ly fru F., den fullkomligaste af 
alla varelser älskade' mig, och mig ensam: så trodde jag, och 
då jag såg henne omgil\'en af tillbedjare, och Jiek en blick som 
sade mig allt In'ad jag önskade, ansåg jag mig större än Cesar. 
Delta förhållande varade en längre tid, jag var ofta svartsjuk, 
men fru F. fann alltid medel all försiilua mig om sin odelade 
ömhet. En Excellens, som gjorde henne flitiga besök, oroade 
mig ej mycket, jag såg dil att han var kiir i benne, men han 
syntes mig ingen farlig ri,·al; hon skr:lllade ofta med mig örver 
gubbens dårskaper och sade sig harnl hlolt vänskap och tack
samhet för honom. En dag som hon varit Iiinge borta, smög 
jag mig in i hennes rlim och viintade henne med otålig längtan: 
slutligen hörde jag henne komma .~- men, hon var ej ensam. 
Excellensen följde henne. .Jag kunde omöjligt komma ut någon 
annan väg. Jag gömde mig i ell garderoh i siin;.;kaml1laren. 
De inkom mo dit. Exullensen förebrådde henne sitt öfverdrifna 
öfverseende med den 'näsvisa pojken', som han kallade mig, 
och yttrade misstankar. Fru F. skrattade, gjorde narr af min 
'page-kärlek' och sparade intet för att öfvertyga sin bedagade 
älskare, att han var den ende lycklige. .Tag kväfdes af harm 
och svartsjuka, var flere gånger på vägen att springa fram ur 
min vrå för att utgjuta min- vrede, och öfverhölja henne med 
blygsel; men jag älskade henne ändå och en känsla af skam 
på hennes vägnar återhöll mig. Ändtligen blef hon ensam -
och då framkom jag, och öfverhopade henne med de bittraste 
förebl'åelser; i början Illef hon försagd och ville urskulda sin 
falskhet, men då hon märkle, att jag för väl sett och hört allt 
för att kunna narras, föll hon uti gapskratt, sade mig att hon 
måste menagera gubben, emedan hennes mans kredit och för
O1ö~erihet till stor del berodde af honom, och afhöljde för mig 
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och sinnlighetens filosofi. .Jag förliil 
mig förakt för fruntimmer, och där

med förlorade jag allt som kunnat tygla mina ilegiir. Hon hade 
nera systrar - de fullbordade min uppfostran, och från den 
ena lättsinnigheten till den andra, blef jag så bortskämd att jag 
satte en heder i mina uls"äfningar, och fåfängan uppeggade 
sinnligheten. Förlåt att jag inför er vågar ultala dessa för
villelser! Det bevisar åtminstone, att jag ej vill bedraga Er, och 
att jag ångrar mina förlorade ungdomsår! Min far beslöt att 
låta mig resa och vid 20 år ingå i utländsk krigstjänst. .Jag 
kom till regementel Royal sIlede, kommenderadl af Prince de 
SOllbise, var med 
vid Rosbach ; full 
regementet, reste 
gamla vänner, en 

vid den för franska vapnen nesliga afTiiren 
af förtrytelse Mver "år flykt, lenmade jag 

till Amsterdam, träfTade där en af min fars 
Grill, och beklagade mig för honom: 'nous 

counlmes, nous avons couru, nous courrons encore!' utropade 
jag beständigt i min harm. Han lugnade mig, öf"ertalade mig 
att fara till Frankfurt am Main, där regementet nu var statio
neradt, och åter förena mig med mina kamrater. Där hade jag 
den lyckan, eller snarare olyckan att behaga en därstädes 
elablerad 'princesse', som var betydligt äldre iin jag: hon antog 
sig min person, och bidrog ej att gif\'a mig mera aktning för 
fruntimmer, ty hon var sjiilf mycket indulgente för mina små 
intriger och stärkte mig i alla mina dårskaper. .Jag nekade mig 
ingenting och utan prinsessans bistånd, hade ej den ganska 
betydliga pension, som min far skickade mig, räckt till min 
prakt och mina utSYiifningar. Spelare blef jag dock icke, någon 
gång förledde mig lyckan till att spela, men det var aldrig 
passion hos mig. En afton var jag buden i elt stort sällskap, 
där fick jag se fröken Glullbllrg 15 år gammal. Aldrig glömmer 
jag hennes första åsyn! Hon bar en svart taftsklädning som 
utmärkte hennes fina smärta växt, och upphöjde hennes blän
dande hy. Ett sådant uttryck af mild skönhet och himmelsk 
oskuld hade jag förr aldrig sett! Jag stod förstenad. Min 
glädtighet som giorde mig välkommen Mverallt, min lättsinniga 
förmätenhet försvann för detta intryck. Jag var hela aftonen 
förlorad, tankspridd, man gjorde narr af mig, jag märkte det 
ej, och min eljest så ömtåliga egenkärlek, blef lIU ej varse sina 
missräkningar. Dagen därpå sökte jag blifva införd i Baron 
Glauburgs, hennes faders hus; det mötte svårigheter, som ännu 
mer uppeldade mig. Ändtligen blef jag p'resenterad för hennes 
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fi\riiIdrar, sökte på nIII vis Yinna dpr:ls bcyilgcnhel. och behaga 
den unga AlJglIs!u. Det Iyckndes mig. och jng !Jcgiirde hennes 
hnnd. Föriildrarna nfslogo ej lIIilt nl1bud, lwgiirde hloll tid all 
efterfn'\ga min släkt, min förmögenhet: och fordrade, att mina 
föriiidrar skriftligen skulle gifva sitt samtycke, och faststiilla 
l1\'ad de "ilie göra för sin sons elablissement. .lag sk!'ef och 
begärde dettn med hela min själs häftighet. För första gången 
fick jag afslag. - Mina föriiJdrar ansågo mig alldeles för ung 
alt ännu på flere år Hinka på att gifta mig: om jag då vore 
beständig, kunde det blifva tids nog, III. m. Fröken Glauburgs 
föräldrar Hngo äfyen samma svar, hlef\'o diiröf"er förtörnade 
och nekade mig att vidare umgås i deras hus. .lag Yar för
tvi flad ! Denna första motgång - och då jng kiinde, att jag för 
första gången älskade ett värdigt föremål. Jag tyckte, att hon 
alldeles hade förändrat mig, troligen hade jag ocks:"t med henne 
blif"it annorlunda. Jag kunde ej lefva utan att se Augusta, 
hon höll också af mig, och hennes guvernant beskyddade vår 
kärlek. De tYå bodde tre trappor upp uti Glauburgs hus. .Jag 
hyrde ett litet rum tre tro upp midtemot, där kunde jag åtminstone 
ibland se Augusta, men bo där tordes jag ej, ty hennes föräldrar 
bevakade mig. .Jag smög mig hlott dit, då jng kunde hoppas 
vara obemärkt, och hiltade på en utväg alt iblnnd fii tala vid 
min älskade som guwrnanten gynnade. Ett starkl rep fästes 
yid fönsterkarmen nf mitt fönster, och så iifq'll ett vid deras 
fönster; dessa rep nedsliipples om aftonen på gal:;,l. dii gick jag 
ned, hakade ihop de hådn repen och drog det ~('(i:,n in i mitt 
rum så att det utgjorde en hårdt spänd lina l\-i\r~'öf"er gatan 
mellan fönstren. På denna smala väg kröp jag milIlgen natt 
för att hafva den siillheten se och tala vid Augusta. Guvernanten 
var alltid tillstädes, den strängaste anständighet riHide i våra 
sammankomster; aldrig fick jag mer än kyssa Augustas hand, 
och ändå bedyrar jag, alt ehuru bortskämd jag nr, hade dessa 
förstulna ögonblick, den rena himmelska sällhet som jag njöt i 
denna ängels sällskap, mera' värde för mig än allt IlYad jag 
förut och efteråt erfarit. Ännu kan jag ej ut<ln den innersta 
rörelse påminna mig dessa vådliga besök, och tänka på denna 
gudomliga flicka! .- Och likväl kunde jag hlifva henne otrogen l 
-- Alla de motgångar jng hittills haft, all olycka som hädan
efter kan träffa mig, blir blott ett rättvist straff för detta brott! 

Skulle Charlotte vara utsedd att hämna det, och ännu en 
2. 
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gång låta mig se (J"inlig fullkomlIghet under en annan gestalt, 
rör all evigt sakna den! - Förlåt jag måste an))'yta! - - -

Nr/gm dagar senare. Min gamla princesse hade jag emeller
tid mycket negligerat; efter flere fåfänga försök all åter få 
makt öfver mig, lyckades det henne omsider, sedan fröken 
(ilauburgs föriiIdrar upptäckt vårt fortfarande umgänge och 
afbrutit det genom guvernantens aflägsnande och et! föroläm
pande bref till mig. Uppretad och förtviflad återvände jag till 
prinsessan som sökte trösta mig, och då det ej lyckades, angrep 
hon min fåfänga från alla sidor, gjorde spe af min platoniska 
kärlek och af dess föremål, och använde alla medel all få mig 
dflrifrån. En ung fru Fleischbein hade nyligen flyIlat till Frank
furt, hon var gift och hade tvänne små döllrar, men hennes 
man hade blifyit svagsint, och hon var återkommen i sina för
iiIdrars Baron Stollbergs * h us. Hon var omtalad och beundrad 
för sin skönhet, som också var den fullkomligaste jag setl. 
Prinsessan gjorde mig bekant med henne, berömde hennes 
talanger, heQnes reputation var obefläckad, och hon var allmänt 
beundrad. Hennes ovanliga skönhet intog mig. jag såg henne 
omgifven af tillbedjare. Min egenkärlek väcktes, jag tyckte det 
vore en stor ära all blifva prefererad af denna utmärkta ljvinna, 
In'ars hjärta ännu ingen hade vunnit. Prinsessan uppeggade 
III iv, också därtill på allt sillt och sade mig, alt fru FJeischbeins 
11I'or sökte vinna Augusta GJauburgs hand och all hennes för
lildrar ville öfvertala henne alt gifta sig med Baron Stollberg. 
Detta retade mig aldramesl, det var ett slags hämd at! för mig 
söka vinna hans syster, Det JycI.ades! Hennes far, en sträf 
och sträng katolik upptäckte vår förbindelse, ville hryta den, 
och vi Hngo veta att han ämnade hastigt bortföra sin dotter och 
för en tid sätta henne i ett kloster inom Frankrike. Min sköna 
älskarinna grät och var förtvinad - vi beslöto att rymma till
sammans, Från en bal enleverade jag henne i hennes dans
kostym. Jag hade ej mycket pengar, men med min vanliga 
dristiga obetänksamhet gaf jag mig ut för Prince de SOllbise's 
förbud, beställde poststationer för honom och hans suite, ocb 
slapp på detta sätt till det mesta att betala min resa. l Ham
burg vigde oss en luthersk präst, jag var då 23 år gammal, 
min hustru 24. Nu först började jag betänka följderna af min 
yrsla. Hvad skulle mina föriildrar~säga? Ifrån Hamburg reste 
vi sjövägen, det var höst-tiden, elakt väder och storm tvingade 

.. Stnlbourg, en!. ättartllflorun. 

oss all gå i land i l'\orge vid elt 1iskliiger, di"nifrån vi sedan 
reste IandYägen; uti Enköping lämnade jag min hustru medan 
jag ensam reste till mina föräldrar, som då bodde på Humla, 
en liten gård i Södertörn, för att bereda förlåtelse och ett vän
ligt mottagande för min stackars hustru. Denna resa, min ankomst 
hem, och det missnöje mitt hastiga giftermål förorsakade var mig 
stränga och svåra lexOJ'! Ovan vid alla motgångar, vid alla före
bråelser och motsägelser, hade jag hittills aldrig behöft erkänna 
mig hafva orätt. Nu nödgades jag förödmjuka mig och bedja 
med undergifvenhet för att få tillgift. Mina goda föräldrar fann 
att l1\'ad som sketl, kunde ej mera ändras, och jag återvände 
för att hämta min hustru som jag nog länge lämnat ensam i ett 
främmande land. Hennes goda och älskvärda egenskaper till
vunno henne snart mina föräldrars ömhet och min Far ackor
derade för mig till majorsbeställningen vid Lifdragonerna i Fin
land, min födelsebygd. Jag hade kostat mycket. Processer och 
flere banqueroutter hade medtagit en stor del af den förmögen
het min far fått med min 11101', så att vid deras död, som in
träffade inom några år, hade jag ej mera qvar än min tjenst. 
- Vid min hemkomst till Sverige hade jag blifvit presenterad 
för Konung Gustaf HI. En viss ledighet i umgänget och lätthet 
att tala franska språl,et tilhunno mig konungens ynnest; han 
visade mig mycken godhet och bevågenhet, ville hafva mig 
(Jvar i hllfvudstaden oeh skickade en gång exprcs efter mig för 
all vid en fest vid hofnt föreställa Carl X:s rolL alla dessa 
smickrande nöjen kOll1l1lo mig, tyYärr~ ibland all glömma mina 
hemmavarande i Finland. Af 11 barn hade jag mist 4 söner 
och :2 döttrar, dessa mänga förluster stadgade mig omsider; 
min hustru var älskvärd och god, den ömmaste mor och maka 
- men hon var svartsjuk, och tyvärr ej alltid utan anledning. 
Vi hade 4 flickor och jag önskade med passion en son; jag 
vann denna önskan, men han kostade sin moders lif, och jag 
förlorade en vän som jag alltid förebrår mig att ej hafva gjort så 
lycklig jag bort, då jag betänker' de uppoffringar hon gjort för mig. 

Brist på aktning, på vördnad för fruntimmer har varit 
orsaken till mina fel och utsväfningar. - Jag har ingen ursäkt 
att anföra, mer än den olyckan att i min första ungdom hafva 
blifvit inledd på denna hana genom dem som jag var recom
menderad till. Först sedan mina döttrar börjat växa till, har 
jag känt behofvet att kunna tro på qvinlig dygd, - jag fasar 
för den tanken att se dem på lastens väg vanhedra sitt namn 
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och iifverhölja mig med skam. .Jag har hegärligt srll 111lg om 
i ",erIden för all finna några mönster, hvarefter jag önskade 
bilda dem, och jag har Iyckligt"is sett flere hustrur och mödrar 
som stärkt mitt hopp. En vän omtalade Riksrådinnan ArnelI 
som en ung qvinna, utmärkt för sin behaglighet och sill oför
vitliga uppförande med en sjuklig och åldrig man . .Jag önskade 
göra Eder bekantskap, reste till Upsala och vann denna min 
önskan. Behöher jag säga Eder, min nådig3 friherrinna det 
intryck Ni gjorde på mitt hjärta! Det är icke skönhet, ej lysande 
egenskaper som hos Eder förtjusar och förhinder. Det är denna 
rena himmelska mildhet och v~i1viljande gladlynthet som inger 
ett förtroende, en siikerhet, som jag aldrig förr erfarit. En sådan 
mor för mina stackars harn, en sådan Viin kunde rädda mig 
från de olyckor hvarmed mina äldre dagar hotas tilI strafI för 
ungdomens föniIleiser. Endast ni, Charlotte, kan llpphjelpa 
den S01l1 hilliIls ej troll på annat än hvad man karlar emellan 
kalIar hederns lagar. Oförstältlt har jag visat mig för eder
kansJ;t' iin mer hekriiftat Er fruktan för den Iiillsinnige mannen? 
IH ii! allt hopp förbi för mig .. och jag vet ej Iwart miss
1rösl:Ifl kan föra mig. Om ni som en ljusens ängel ville riicka 
mig Er hand kunde jag friiIsas. -- Denna välgärning "OH' Er 
viirdip: 

J :dla falI, så länge jag lcl'ver, i smärta eller gliidie. skall 
jag <5 upphöra att med den lil1igaste känsla af Yiin!nad och 
kiirlel, lörblif'va, min nådiga friherrinna, Eder tillgifne olycklige 

Robert MOll tgOlll l'ry . ~. ..
I, 

Ddta bref gaf ej fru Hudbeck mera förtroende tilI dess 
förfatlare, men Charlotte såg det med andra ögon och inom 
året blef hon Montgomerys maka. Bröllopet var på Edsberg, 
till sommaren nyttade hon till Finland med sina båda döttrar 
Sara och Gustava Arnel\. Montgomerys familj bodde då }lå 
1faseborg i Nyland, öfverstebosUille för Nylands dragoner. Då 
Charlotte Hudbeck, nu öfverstinna Montgomery, ankom första 
gången till Raseborg en vacker vårafton i slutet af maj 1,Sl *, 

stannade hon på trappan, som hade en vacker utsikt öfver en 
äng, hvarigenom en å slingrade sig, till vänster syntes Snapper
luna kyrka, till höger ruinen af det gamla Raseborgs slott, be
växt med granar och tallar - Charlotte vände sig åt kyrksidan, 
och folket för'esp.åda~däraf att hon ej skulle Jefva länge. 

'~~":"~' ~;;j,:,.,'" .,.,~.;J:~~~,!',--.. '0",:.'."·..:1,:: "i;r:'~~ " 

Den olycklige Carl Uudhl'l'k hade niigra iiI' förut gift sig 
med en fröken ]JnJlllle/'schi6/iI och hodde en tid pii Busby i 
Uppland, men hans besynnerliga lynne och orediga hllfvud upp
dickte snart misshiilIigheter mellan makal'lla, som sIntades där
med, alt han en dag rymde 
äldrar, att han ej mer ville 
ledsamma uppträden, köptes 
götland, där han bosattes, och 
i H.udbeckska huset. 

hemifrån och skref till sina för
lefv3 JIled sin hustrn: efter flere 

åt honom en liten gind i Väster
hans hustru umgicks sedan föga 

er hrej' li'wl Ull/r/olle Hlldhl'ck lill Ulrislillll niell..e 

II,.], >i maj 1781." 

- -- - Detta är en faslig dag för mig, min goda viin, 
jag lemnar i afton de bästa föräldrar i wrlden' .Tag kan visst 
icke taga al'sked af dem; sedan de lagt sig, siitla vi oss i vagnen. 
Vi resa hela natlen, uppehålla oss något på illalllJ<l hos Prostens 
och då vinden blir gynnande resa yj öl'Yer till Finland. För 
andra gången säger jag Dig !III mitt ömm<l farväl, min aldra
l,är<lste viin. 1\1ill hjerta hliidl'r. \11n Gud, min (;ud bevare 
mina föräldrar oeh vänner och gifH' mig sin niid att iinnu en 
gång fa omfamna dem och ldva bland dem ~ Emellertid 
glöm rj din evigt tilIgifna v;in 

(hur/ul/I'.; 

Friherrinllllll J1onlf/ollll'r!l lill FriherrillllulI /(i/(ll>l'cI... 

,H:I~t'lll)r.~' dl'il ;~) :-:j'!lli'I1JIJl']" 17Hl.* 

Med sista post hade jag icke det nöjet emottaga under
rättelser från mina älskade föriildrar; jag gissar därföre att de 
förl110deligen varit på resan från \Vestergöthland, likviiI tvinar 
jag på att de återkommit till Upsala. Min .(/l'nius lllllli/iares ser 
ej ännu mina goda föräldrar där. .Jag har alltid en så säker 
aning om allt hvad de företaga. Till exempel nu säger mig 
min genius, att de äro nyligcn kOllina till Ervalla, att de för
blifva där ännu en tid, emedan min Far linner mycket att iindra 
Och rätta i sin hushållning Emedlertid ligger vål mitt förra 

från

stackars bref och väntar i Upsala, och min goda Mamma får 
detta på samma gång. Sedan kan jag då hoppas att få bref 

Upsala . bl9tt åt~a dagar gamla, och som underrättar mig
\,...... :. "i';;' ~- > j::,it, .', , . . ' I 

i, :" .t~jT . ;-1.:_:,,(;,. 
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att mina älskade äro diir lyckligt och väl. Amen! ~~ Uti mitt 
sista alltför korta bref daterat friin Lägret, omtalade jag ej nog 
huru angenämt jag där tillbringade några dagar boendes i Tält, 
och väckt hvurje morgon af trumpeten. I min nuvarande be
lägenhet sofver jag rätt gerna, och beklagade mig äfver den 
krigiska musiken som så ofta störde min sömn, men Montgomery 
hoppas att min sejour vid mötet och deltagande i de krigiska 
öfningarna skall dana en hjelte af den son som alla förespå 
mig, det vore mig rätt kärt, men blir det nu åter en flicka, 
h vad skall den stackarn göra med sitt heroiska lynne! Detta 
har gifvit anledning till mycket skämt oss emellan, och Mamma 
vet, att ingen kan skämta så gladt och roligt som min älskade 
Montgomery. - Tyviirr liinll1ar han mig nu några dagar för att 
fara till Äbo, och sedan den långa resan som jag i mitt förra 
bref omtalade. Vi blifva då 3 veckor ensamma vid Raseborg 
utan att se den bästa man och far i verlden. Det blir den 
första längre frånvaro sedan vi blefvo gifta, också synes den 
mig odräglig. Likväl måste jag väna mig därvid, ty Mont
gomerys tjänst fordrar ofta s:'\dana resor, och ingenting skulle 
kunn~ afhålla honom friln att uppfylla sin plikt. Nu sedan jag 
hoppas rätt känna mina barn .. vill jag uppfylla min nådiga Mors 
önskan och i korthet beskrifva dem. Den äldsta Anne Murgue
ritt' nära 16 år gammal, iiI' m:vcket vacker och viii växt; hon 
borde vara gosse i stället, ty alla kroppsöfningaI' anstår henne 
så väl, hon rider utmärkt hra, Ilar en raskhet och tilltagsenhet 
som bättre passade en karl, fruntimmersarbeten äro mindre i 
hennes smak - fastän hushållsbestyr nog roar henne. God, 
redlig och pålitlig, se där allt bvad jag kan säga om henne. 
Henriette, 12 år, är också ganska vacker, fin, behaglig, angenäm, 
min favorit ar hon i alla afseenden, ocb jag önskar att min 
lilla Gustava med tiden kunde få den behändighet och skicklig
het i allt, som utmärker Henriette. Den tredje Augusta, 11 år, 
ser minst bra ut, och är trögast, h vilket är så mycket led
samare som hon beter efter Fröken Glauburg, det enda frun
timmer Montgomery påstår sig verkeligen ha älskat - före mig 
tillägger han, och jag tror och hoppas II Eva är 9 år, täck, 
eldig och yr. Men af dem alla är dock Henry mig kärast, 
han är nyss fem år, skön som en ängel ocb lika mild och öfver
jordisk till hela sin varelse. Hans mörka ögon beskuggas af 
långa svarta ögonhår, ocb tyckas liksom simma i tårar. Om 
jag kunde gifv.a honom en sig värdig bror, voro alle mina önsk

')' }1:'\J.EIINING -" 

ningar uppfyllda: vi haf"a redan så m:'inga nickor. -- Till min:l 
goda viinner i Sverige som kanske \daga örver min Iiillja att 
skrifva. her jag tusenderaldt hiiIsa, jag ber dem förHlla mig, och 
aldrig tro att jag nånsin kan glömma dem; men i början af 
min ankomst hit till landet var jag beständigt resande, och 
sedan iiI' jag vcrkeligen mycket sysselsatt med mitt stora hus
håll och mina många harn. Jag anhåller diirföre att min nådiga 
Mor ihland meddelar dem mina bref och säger dem att jag 
älskar dem alla, och önskar lefva i deras minne. Beriitta dem 
också, min söta mor, huru lycklig jag är med den förtriifTligaste 
man, den mest älskansvärde! Måtte Gud bevara honom! I 
sanning jag fIl' för lycklig. Så fullkomligt kan det väl ej riicka 
länge! .Jag hälsar hjiirtligen min lilla syster. min lilla couslne 
och min lilla Eva! ~ 

Den lilla Eva Braunerhjelm var nu uti Rudheckska huset 
och Alexander Rudbeck var öfver året 1 Finland hos sin syster 
och svåger. 

l'J bJej" j"mll li'iherriIl1ll111 .'lontgomery till li'/l U/l(Il}('cl... 

IIH:I;-:i;LOl"g d\'11 ~~ lli:lrf: l~;-': l. 

?lIin mor torde hafva sett uti avisorna, att \'år lilja Henry haj 
blifvit Cornett. Det är en artighet som Kungen haft den n:'iden 
göra ~I olJtgomery och vi fingo fullmakten utan att alls hah'a 
tänkt därpå. Jag tillstår, att jag är bra tacksam diirför, ty den 
lille gossen ligger mig ömmare om hjärtat iin jag kall l1tsiiga. 
Det är en förträtTelig god natur och de lyckligaste anlag. Aldrig 
har jag sett ett sådant barn ~ Gud bevare honom, han är niistan 
för god och ii1skvärd för sin ålderl» 

Ofl'erste MontyolJlery till fru Rudbeck. 

"J)eu 14 f"lmu,rj 17:-i:!. 

Min söta och goda mor torde bli ängslig om jag ej började 
detta glada bref med att prevenera, att vi ej i förtid ville oroa 
våra goda föriiIdrar och därföre ej omtalat m'lgon tid förriin 
faran vore förbi. Tro således ej, att lilla MagdaleiIle Sophic 

., Misskrifvet. .2.' 
... Misskrifvet .:3». MalJa sjillf uppger sig vara född 8/2 1782; ~HmlllQ år 

och dag Bom i AurepH iittartaflor. 
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ruIll llled klagomål öl\er ljiinstfolkel; med iIjiirtklappnill h u ppj;OIJlmit i förtid utan just då hon väntades och vi samtliga voro 
r valOlade Charlolle, alteralion angrep den svaga I;roppen ochi lull ceremonie för alt emottaga en liten Thur/', men diiruti 
f hon insjuknade häftigt.IJlefvo vi :1 notre tour hed ragna. Den I) dennes löddes den 

lilla, som i Söndags döptes, vid hvilket tilJfiille vi togo oss den 1 
tfriheten skrifva mina nådiga svärföriildrar till fadder, som jag ()/i!('/,slc Mon (//liJJl CJ"!/ /il/ fjCIIl'fli/,'1l bli J" Ii 11 Ulll/hcc/;. 

iir öfvertygad om de med godhet upptaga. Den huldhet och 
kärlek min nådiga fru Mor hyser för sina barn iir mig den 
kraftigaste försäkran all della dess barnbarn däruti blir inneslutet, 
så all milt förord är öfverf1ödigl: min önskan blir el1l1ast alt hon 
vid tilltagande år, om den Högste förunnar henne all lefva, 
måtte göra sig värdig sin mormors godhet.» 

Friherrinn(lll JJuutgulllCJ"Y till lm NlllIIJl~ck. 

,J)PlJ :!~ Fe1J,'. 17S:!.~ 

För åtta dagar sedan trodde jag mig kunna afsända ell bref 
till min goda och nådiga fru illor, men måste afstå därifrån af 
SY:lghet och yrsel i hufvudet; i dag hoppas jag det skall bättre 
l~'ekas, ty jag har dessa sednare dagar hetydligt förhiittr:lts och 
har en glupsk apetit, jag äter nu för alla de nio månader, som 
jag nästan icke åt, ty jag var !Jesliindigt sjuk de sednure må
naderna; också syns det P~l mill barn som iiI' litet och svagt 
som en Huga. Nu hoppas jag all allt ondt är förbi, och känner 
mig dagligen biittre. Jag bn icke j)eskriha för :'II3mma huru 
öm och god, omsorgsfull och omliinksam min kiira och älsk
värda .Montgomery varit under min sjukdom. Ack goda :'I1amma 
Inad jag är lycklig! Han håller af mig som jag af honom, jag ikan ej siiga mer. A.ck, det är för att egna honom och hans 
söta barn hela mW liC, som den gode Guden uppehållit mig. 
Jag her också alla dagar om nåd alt väl emot dem uppfylla 
mina pligter och min böjelse. Tyvärr erfar jag alla dagar att 
den bästa vilja ändå ej är tillräcklig. 

Jag går nu att hvila mig en stund, nöjd alt så länge hafva 
orkat skrifva till min egen söta Mor." 

Montgomery var bortrest till ell möte på några dagar. 
Den 18 mars kände Charlolle Rudbeck sig illamående och lade 
sig på eftermiddagen att hvila, hon var då redan kyrktagen och 

!{a'ei,or" d"1I :l c\],]'il J~c;~, 

lfuru skall jag kunna IJlsl,rifva för min nådiga far dc om
s];iften af glädje sorg och oro SOlll öfvergåtl mig och mitl lalliga 
hus inom två l11ånader~ Den 12 sistlidne l\lars lemnade jag min 
goda älskade hustru frisk och sllnd; och den 20 lick j:lg e~pn~s 

efter mig att hon var illa sjuk; så snart jag slutat exercisen 
reste jag hem och fann då min söta ovärderliga Charlotte mera 
död än lefvande. :'Ilin Gud! lnilken åsyn, men hon tröstade 
mig dock och lät mig förstå, all hon ändå var bättre än dagen 
föru!. Flera dagar var hon alldeles lika, men på femte dagen 
blef hon sämre och ville cOllllIlunicera, tog afsked af alla sina 
barn och talade rörande afsl;cdsord till mig. Hela nattfn vän
tade vi Inart ögonblick all hOIl skulle uppgif\a andan oell om 
morgon kl. 8 stadnade pulsarna och respiration. hiindl'l' och 
föller styha och kalla! - .J:!!! Iclllnade henne som död och 
alla trodde det vara slut ]jj,YiiI försökte läkaren iillllU 1Iera 
gånger tvätta henne med jj111lJ! rhenskt vin. ifrån ~ pil mor
gonen till :~ på eftennidd. l:li' hon sålunda i dvala -- lllen då 
qvicknade hon åter och har rr:lI1 den stund blih'it allt biittre så 
att Doktorn och vi alla hoppas llled Guds nådiga hjälp all hon 
nu är utan fara, och blir smil11ingom återställd. - Har någon 
människa i världen haft ett slörre prof af den .\llsmi·,ktige 
Gudens Nåd och barmherlighd ön jag, som sett lIlin aldra 
käraste Vän död! och som genom mina innerliga höner och 
min förtröstan så besvnnerli"cn ilterfått henne! Ack Herre Du 

~ " 
store Gud! låt mig aldrig en enda stund försumma att erkänna 
och prisa din allmakt ociI den obegripliga Nåd du mig betett l 
- Den farliga fredagen då vi trodde allt hopp vara ute var 
min svåger Alexander resfärdig, och ämnade bege sig till Sverige 
f~r alt igenom sin anl;omst både framhära den olyckliga tid
ntngen och trösta mina nådiga föriiIdrar. Men sedan den Alls
mäktige så nådeligen och underligen frälst min lilla söta bästa 

återställd. Hon inslumrade, men blef vä,<kt af ett häftigt buller, Charlotte, blir han n u här i landet till öppet vatten för att 
en drucken och ilsken hushålierska kom inrusandes i hennes 

• Misskrifvet 131. • Misskrifvet »31. 



0.0 

if 
I2ö INLEIlNJNn INLEDNIN(; 27 

fägna sig \lied oss, som en tid varit otröslliga, Min lilla hustru f lemna mig henne, ans{lg jag det SOIll min enda tröst, emedan 
och alla ryra kullarne innesluta sig i min nådigaste Fars grace 1 jag då hade tilWillc :11t hetyga för henne och lilla ~1alla den 
nI. m.» r kärlek och vördnad jag in i evighetrn hyser rör drras Illor, 

I 
Jag utheder mig att i min olycka få vara med mina fattiga harn 

M(~ior T(lIl/J(' till /J(lj'ol/ Hwl/Jecl;. inneslutna i mina vördade Föräldrars huldhet och minne.» 

Ha~l·lJ()r.!.! d. [) .\}ll'il. 

Som niiryarande vid det aldrabedröfligaste tillfälle och den 
olycklige Öf\'erste Montgomery ur stånd alt skrifva, måste jag 
berätta den olycka som öfvergått hans hus. Baron Alexander 
gör det ock personligen, Illen jag kan ej undgå att omtala all 
den jämmer och sorg en så älskad och öm makas förlust 
orsakat; beklagligen ej allenast för alla de som niirvarande för
lorat den IJästa, den oförlikneligaste hustru, mor, vän, matmor! 
utan äfven hennes kära och goda föräldrar, om hvilka hon flera 
gånger på sin dödssäng talat, med trogna böner till Gud att 
be\'ara deras lif, då de likväl haf\'a den bedröfvelsen förlora 
det ena stora barnet efter det andra, Den bästa menniska af
somnade i morgons kl. 3, - Bestörtningen är allmän och först 
inom detta arma hus; jag förlorar mig själf vid åtankan af en 
sådan förlmt, och ser en bottenlös olycka för min "iin Mont
gomery. il\':lI's förtvinan nu gör honom niistan ursinnig.> 

{'i/julS/C MOll/gOI/ICj'!! /i/l /i'll Hw//Jcc};. 

,.g:lse1.0I'g J"II JO Apl'il J782.
 

Med det bekHimdaste bröst i \'iirlden får. jag den äran upp f
 
~ 

vakta min nådigaste Mor i hopp alt mina orediga tankar i delta J 
bref måtte ursäktas, .Jag har förlorat min bästa Vän. Den biista ~
 hustru, den hästa mor, den bästa matmor; den, som var vördad 
och älskad af alla som sågo henne, Min Gud, hvarför är det 
din vilja alt jag skall lefva här har, då ingen tröst för mig i 
världen linnes! Med sista post hade jag den äran bekomma min 
nådigaste mors tvänne bref, hvaruti Min Mor betygar oss så 
mycken godhet och glädje öfver den öf\'erståndna sjukdomen, I
Gudnås! - Med äfven så mycken glädje som jag förr emottagit 
min nådigaste Mors vördade bref, med äfven så mycken farhåga 
väntar jag det nästkommande svar på sorgebudet. - Äfven 
föreställer jag mig med smärta att mina" nådiga föräldrar vilja 
hafva lilla Gustava till sig, saken är så billig, att int~t. d,äremot 
kan invändas, men skulle mina nådiga föräldrar kunna och vilja 




