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å har Storbritannien och världen tagit adjö av
en drottning värd namnet. DROTT
t NING
ELISABETH II levde verkligen upp till de ord
hon uttalade när hon som helt ung fick iklä sig rollen
som drottning. I sjuttio år tjänade hon plikttroget sitt
land. Ingen annan monark har suttit så länge på
sin tron. Vi fick vara med om ett historiskt, i minsta detalj regisserat skådespel, när hon fördes till
sista vilan. Ett skådespel det sägs att hon själv varit
mycket delaktig i att planera.
Hon somnade in på sitt favoritslott Balmoral i
Skottland och fick därför föras ungefär åttiofyra mil
till London och Westminster Hall och sedan till katedralen Westminster Abbey där all världens ledare
och kungligheter, närmaste familj, släktingar och
slottspersonal väntade på att få ta farväl.

kten i Westminster Abbey var ett värdigt och
fint avskedstagande som slutade med en
ensam säckpipsblåsare vars musik långsamt tonade
bort. Sedan blev det hela lite bisarrt när kistan skulle
transporteras runt så att så många som möjligt skulle få ta adjö av sin drottning.
I fyra timmar fördes kistan med drottningen sakta
de knappa fyra milen till slottet Windsor för ännu
en begravningsakt, dels av bärare, dels dragen på
en lavett av matroser, dels körd i bil. Det blev lite
för mycket av taktfast marscherande fötter, militäriska kommandorop, ljud av klapprande hästhovar,
upprepade saluter, en ensam klockklämtning varje
minut och så ljudet av helikoptrar och militärmusik
ovanpå allt annat. Någon sorgesam stämning kunde
inte förnimmas. Den enda som syntes rörd var kung
Charles III när man sjöng ”GOD SAVE THE
KING”.

F

ramtiden får utvisa om den engelska monarkin
behåller sin ställning.

K

ung Charles III gick med sina syskon direkt efter kistan från Westminster Hall till katedralen.
På kistan låg riksregalierna och en yvig blomsterkrans från den nye monarken till sin mor. En krans
av väldigt många sorters blommor. Jag tror det
kanske var så att det var blommor från Balmoral i
skön blandning, jag tror det till och med det fanns
blad från tistel i kransen. Tistel är Skottlands nationalblomma.
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