
Haga slott 14.11.1914

Älskade Minna!
Hjertevarmt tack för ditt långa utförliga bref. Du kan ej tro huru tacksam j är 
öfver att ha fått dessa underrättelser om Eder alla, det var ju ganska 
genomgående goda meddelanden alltsammans o det kan man ju inte vara nog 
tacksam för i dessa tider. Ditt bref fick j mottaga här på Haga returneradt från 
posten i Östersund, ty hemmet där står som öfvergifvet o. alldeles obebott, för 
hur lång tid vet man icke. J fick söndag qväll den 8 dennes telegram - - - dåligt 
med min innerligt afhållna - - - Hertiginna, men det var för sent den qvällen, 
reste således dagen derpå - - - resa fram kom hade döden redan inträffat - - - 
som att få se henne ännu en gång - - - låg så fridfullt i sin säng. Hon - - - man bara 
väntade att hon skulle  - - - vänliga ögon o säger ngt snällt, som hon alltid hade 
tillhands. Några timmar efter det j kommit balsamerades hon o därefter var det 
inte alls mer detsamma. Som j rest ner så brådstörtat fick j lof att genast resa 
upp igen för att ställa allt i ordning  i hemmet, aftacka jungfrun, som skulle flytta 
den 15, o. stänga igen. Det står i Guds hand om man någonsin återvänder, ty 
endast det ögonblick som är har man i sin egen hand. Derefter återvände j hit 
söndagen  den 15 o den 19 var begrafningen, den begicks med stämningsfulla 
högtidligheter både dagen före o dagen efter, som du möjligen läst om i ngn 
tidning, men eljest är det väl bra litet ni i F. får veta af hvad som händer o sker 
ute i världen nu för tiden. För resten, vem i hela världen får veta den rena 
sanningen. Nu har j bott här på Haga hela tiden, men det är mycket vemodigt o 
tomt o i öfvermorgon lemnar j detta hem, som alltid nu i snart 25 år så 
kärleksfullt stått öppet för mig, för sista ggn. Fröknarna o hela den stora 
tjenstepersonalen sitta dock så att säga orubbadt ro här ända till den sista April, 
hvilket ju är en stor godhet o vänlighet af de Kungliga. Så j blir ju i tillfälle att 
helsa på här ända till dess om j är i Sthlm. Huru länge G.ds kommitté ännu 
kommer att dra ut på tiden kan  ingen räkna ut, men nog räcker den väl en bra 
bit inpå nästa år. J res son sagt nu till Malmö, men återvänder till Sthlm för att 
fira jul med Eva o får då bo hos Matildas svägerska, som också är vänlig o tycker 
det blir roligt att vi få vara tillsammans en jul som förr då Carlquists bodde i 
Sthlm o modern lefde o vi alla firade jularna hos de unga. Jo visst är det ju bara 
godt att tala om från Malmö, barnen äro snälla o rara. Brita går o läser redan o 
skall konfirmeras i vår. Hon är ju ej mer än 14 år fyllda … men hon är så stor o 
försigkommen fastän yngst i sin klass o de flesta o bästa af kamraterna läsa 
också i år, men bland dem finns ju också 17 åringar. Helsa så varmt alla dina 
barn, j deltar alltid med lifligaste intresse i allt som rör Eder alla, men ett sådant 
tillfälle att vara i F. o se alla, som det skulle varit i år, återkommer aldrig mer för 
mig. Syskonen skall du också helsa hjertligt, säg att det minsta meddelande 
mottagas  med stor tacksamhet af allas Eder tillgifna Ottilia


