Hedersvakt
av spelmän
vid kistan
Från DN:s utsände medarbetare

FLEN, fredag. •

an man kalla en jord-kn°PProsor och liljekon,
fästning ljus var prins valJer' som växer rikt på
Wilhelms det. Flens kyrka 8odset Liljekonvaljerna,
var på fredagen som en Prins Wilhelms vilda älsksommarhage. Koret var lingsbl°Mmor, hade barfyllt av ungbjörkar från n e n På Stenhammar plocStenhammar, och i bänkar- kat i sk°gen- Inga tal hölls,
na satt buketter av skara men en ^^S från Flen
läste prins Wilhelms dikt
"Invocation", som handlar
om döden och diktarens
önskan att själen en enda
dag kunde återvända till
jorden.

K

Enkel högtid
K. sommarnatur

Flens vackra medeltidskyrka med
Toamästarens målningar rymde
knappt 200 personer. Där var sonen Lennart och sonhustrun Karin
från Mainau och deras fyra barn,
Birgitta och Marie-Louise med sina
män, nygifte Jan med sin fru och
yngsta dottern Cecilia, kallad Cia.
Framför kistan, svept i Stenhammars trekluvna flagga, låg kransen från "Lennart, Karin och Cia"
av liljekonvaljer och blåa penséer.
Där var vidare de kungliga, brodern kung Gustaf Adolf, brorsdottern drottning Ingrid och brorssönerna prinsarna Bertil och Sigvard
med maka. Kungen hade rest med
nattåget från Sofiero tillsammans
med drottning Ingrid till Ulriksdal
och därifrån åkt bil till Stenhammar, där man samlades före jordfästningen på fredagseftermiddagen. Kronprinsen, prinsessan Sibylla, Estelle Bernadotte, Kerstin
Bernadotte och Hugo och Elsa Cedergren var andra anförvanter som
följde prins Wilhelm till den sista
vilan.
Från Södermanlands län kom
landshövding Ossian Sehlstedt med
j maka, som ofta besökt Stenham' mar, och även före landshövdingen
• Bo Hammarskjöld. Flens styres^ rnän, som var väl förtrogna med
jlprins Wilhelm, var med; kommunalrådet Helge Sander, drätselkammarens ordförande Martin Linde,
l tadsfullmäktiges ordförande och
l tadsombudsman Sven Wijkmark.
( Regeringen var inte represente'•ad, men Sveriges riksdag hade
änt en krans som var fylld av
rins Wilhelms odlade älsklingslomma, orkidén. Av diktarvän.erna och konstnärsvännerna var
iCarl Asplund och Bo Beskow i
Eyrkan. Bland kransarna utanför
kyrkan var en i gula rosor och vita

nejlikor och' lövkojor från den
gamla kretsen på Stenhammar, från
Karl, Vivian och Karin Asplund,
Karl Ragnar och Karin Gierow,
Pär och Elaine Lagerkvist. Ragnar
och Greta Svanström, Anders och
Greta Österling. Pennklubben,
Svenska akademin och Nobelstiftelsen hade också kransar utanför
kyrkan. En krans kom från Skiklubben Fram i Oslo. Kung Olav
hade också sänt en sista hälsning.

blir grundskola) sjöng prins Wilhelms dikt "Där hemma", tönsatt
av Gunnar Turesson, en hyllning
till Södermanlands landskap. "Om
också paradisets portar slogs upp
för oss till sist. skulle vi ändå
längta tillbaka till vår röda förstu'kvist och vindens sus i björkarna där hemma". Därpå följde
prins Wilhelms dikt "Invocation",
läst från orgelläktaren av unge
Mats Persson från Flen.

De anställda

Inga tal

Nära sörjande var också de anställda på Stenhammar, 54 personer. Förvaltare Gunnar Eriksson,
trädgårdsmästare Gunnar Johansson, skogvaktare Sven Salén, kammartjänare
Knut
Gustafsson,
chaufför Erik Eriksson och hovintendent Ragnar Strandberg var de
som prins Wilhelm haft mest att
göra med i arbetet. Syster Ulla
Stolt, som skötte honom den senaste tiden på Stenhammar, var
också med på begravningen. De
sörjande på Stenhammar var lika
många som släkten och vännerna.
Prins Wilhelm var omtyckt och
beundrad på Stenhammar. Där
gick det inte att gyckla med rojalistiska känslor.
Begravningen gick i prins Wilhelms anda, den var enkel och
sörmländsk, främst arrangerad av
kammarherre Torgil Tham, söm en
gång varit granne på Malstanäs,
och Eric Tornebrands begravningsbyrå i Flen. Kantor Hjalmar öster
inledde med ett orgelpreludium av
Bach. och en kör av flickor från
folkskolan i Flen (som först i höst

Efter denna "borgerliga" begravningsmledning med två Wilhelmdikter följde den klassiska sommarpsalmen "Den blomstertid nu
kommer".
Ärkebiskop
Gunnar
Hultgren, klädd i blekblå skrud,
assisterades av biskop Gösta
Lundström i Strängnäs, som var
liturg, och prosten Georg Kling i
Flen. Ärkebiskopen framhöll att
prins Wilhelm själv inte skulle
önskat några tal. Han höll därför en åminnelse- och tacksägelsegudstjänst och förrättade sedan
jordfästningen. Sedan sjöng de församlade psalmen "Bevare Gud vårt
fosterland", som direkt förde tanken till den döde författaren, som
skrivit så mycket om det svenska
och nordiska landet.
Efter
begravningsmässa
och
"Härlig är jorden" bars kistan ut
omgiven av hedersvakten, två
flottister från Berga örlogsskola,
två man från pansarregementet i
Strängnäs, en lotta och en rödakorsdam från Flen. Medan de sörjande lämnade kyrkan sjöng flickkören "Sörmlandssången".

Processionen från kyrkan till
den nya kyrkogården på andra sidan riksväg 55 leddes av Södermanlands spelmansDörbund som
ofta haft sina stämmor på Stenhammar. I förbundet var prins
Wilhelm den förste hedersledamoten. Tolv fiolspelare, gamla mästerspelare och unga flickor från
Katrineholm och Södertälje, spelade gamla sörmländska koraler
under vägen. I täten bar hedersledamoten Alvar Rosén spelmansförbundets gula standar. Spelimanslaget bar sörmländska dräkter,
och standaret var den enda fanan
denna dag.

En tröttsam väg
Kungen, Lennart och hustru Karin gick närmast kistan, en trött,sam väg. Utanför kyrkan och utanför kyrkogården och utmed vägen, som polisen stängt av under
20 minuter, stod sörmlänningarna i
sommarkläder och följde prins
Wilhelms kista. Flens butiker hade
stängt, och på gårdarna hade alla
tagit ledigt. 3 000 personer tog
sitt sista farväl. Prins Wilhelm var
verkligen en hertig av Södermanland. Landskapet kom för honom
i första rummet.
Vid graven, där prins Wilhelm
nu vilar intill Madame Jeanne
Tramcourt, sin livsledsjagarinna
sedan 20-talet, död 1952, sänkte
spelmansförbundet sitt standar.
De sörjande gav sina handblommor, sist kom alla på Stenhammar, vilka skickat sina vackra
kransar familjevis — som "samt-

liga arrendatorer" eller som "underlydande i tacksamhet och vördnad".
När alla passerat förbi tog spelmännen och fiolflickorna varandra
i hand runt graven, bockade och
neg. Då hade flaggorna för länge
sedan gått i topp på flaggstängerna i Södermanland.
På Stenhammar var det sedan
bara en kort mottagning för begravningsgästerna och middag för
sonfamiljen. Kung Gustaf Adolf,
trött efter en lång dag, bilade direkt med dotter Ingrid hem til]
Sofiero.

Prinsens slott
blir mötesplats
för författare
Stenhammar kanske förblir en
samlingsplats för författare. I tidningen
Katrineholms-Kurirens
fredagsnummer säger Lennart
Bernadotte att Stenhammar skulle passa utmärkt för litterära
konferenser. Andra som intervjuats i frågan tänker sig Stenhammar som utbildningsanstalt
för Nib, hem för husmödrar eller för utrikesministern, som då
skulle bli granne till Harpsund.
Allt under förutsättning att ingen
prins vill ha Stenhammar.

Kungahus, skalder, konstnärer och hela Södermanland följde prins Wilhelm till den sista vilan på Flen* kyrkogård. Först går SöfamanlarS
spelmansforbunds äldre spelmän och unga fiolflickor, sedan följer kistan, de kungliga anhöriga, vänner och bekanta.

