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”Mitt liv har 
varit brokigt 
och oroligt”

Camilla Flach föddes in i 
societeten och glamouren, men...

Camilla Flach har bytt livet 
i Stockholms innevärld  
mot en tillvaro som 
begravningsentreprenör.

Camilla Flach växte upp i societeten och fick 
bildligt talat champagnen med modersmjöl-
ken. Men mamma Marianne Flachs oroliga liv 
var kanske inte idealiskt för en liten flicka, och 
Camillas fasta punkt blev istället mormor, 
Dagmar von Arbin. 

INTERVJU

AV: ANN LÖFBERG
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JONAS HESSMAN, PRIVAT
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F
rån vimmelreporter 
och dörrvakt till be-
gravningsentreprenör.

Steget kan tyckas 
långt, men Camilla 

Flach, som driver Frid Begrav-
ning, menar att skillnaden inte 
är så stor som 
man kanske 
tänker sig. En 
uppspelt krog-
gäst och en sör-
jande anförvant 
kan faktiskt ha 
många likheter.

– Det hand-
lar ju hela tiden 
om att möta 
människor, att 
känna av stäm-
ningar och att skapa kontakt.

– Här på Frid är vi alltid öpp-
na för våra kunders känslor och 
önskemål, och ingen begravning 
är den andra lik, menar Camilla. 

Och det är många 
kända personlighe-
ter som har förts till 
sin sista vila genom 
Frids försorg; Kent 
Finell, Pieter ”Pirre” 
Wallenberg, Mikael 
Nyqvist, Magnus 
Härenstam, Sven 
Tumba, Nina Lager-
gren med flera.

Det var när Ca-
millas mor, den 
legendariska fest-
fixaren Marianne Flach, gick 
bort för 13 år sedan som Ca-
milla började ompröva sitt liv. 
Marianne hade ett enormt 
kontaktnät, och Camilla be-
slöt sig för att ordna en min-
nesstund i sin mors anda. Det 
blev en fest för 300 personer, 
och istället för smörgåstårta 
bjöds det på snaps och gubb-
röra plus barnbarnens favo-
rit;  jordgubbar med peppar-
kakor och vispad filmjölk...!

– Jag upplevde hela proces-
sen kring begravningen som 
väldigt meningsfull, och kände 
att jag skulle vilja jobba med 
detta. Kvinnan som tog emot 
mig och mammas sambo Deri 
var fantastisk, så när mötet 
var över sa jag spontant: Ditt 
jobb skulle jag vilja ha!

 Camilla hörde sig för om jobb, 
och i november 2006 fick hon en 
anställning på Danderyds be-
gravningsbyrå i Mörby centrum.

Camilla var 
brudnäbb när 
gudfar Niclas 
Silfverschiöld 
gifte sig med 
prinsessan 
Desirée. 

Ålder: 58 år.
Bor: I Täby.
Gör: Driver Frid Begravning 
med tre kontor och sex 
anställda.
Familj: Barnen Bruce och 
Maxine, barnbarnet Wins-
ton. Mormor Dagmar von 
Arbin, 103 år, äldste med-
lem av Bernadottesläkten 
och dotter till greve Carl 
Bernadotte och friherrinnan 
Marianne de Geer. Dagmars 
farfar var prins Oscar 
Bernadotte, Greve af 
Wisborg, bror till kung 
Gustaf V. 
Bra på: Se människan 
bakom fasaden.
Dålig på: Laga mat.
Motto: Få frid och se till att 
andra får det.

CAMILLA FLACH

1987 fyllde mamma Marianne 50 – här 
med sambon Deri Rowlands och Camilla.

Bara att komma in på Frid 
Begravning skapar en känsla 
av trivsel, med en handplockad 
inredning som ger hemkänsla, 
vackra möbler och vacker konst. 
Karameller och näsdukar finns 
på plats, och kaffet står färdigt 
för den som så önskar.

– Varje begravning är lika 
viktig, vare 
sig det hand-
lar om två 
eller flera 
hundra gäs-
ter, menar 
Camilla. Var-
je arrange-
mang inleds 
med ett långt 
samtal för 
att vi ska lä-
ra känna 

varandra, sedan formar vi be-
gravningen tillsammans.

Begravningsbyrån har idag tre 
kontor; på Banérgatan i Stock-
holm, i Djursholm och i Bromma.

Jag fick bo 
hos mormor 
och morfar
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– Jag kände hela tiden att 
jag hamnat rätt. Men det har 
även varit tungt emellanåt, ef-
tersom jag själv upplevt en hel 
del kriser privat.

Camilla inledde senare ett 
samarbete med Neta Ekelund. 
Neta var missnöjd med sin upp-
levelse på begravningsbyrån då 
hon skulle begrava sin mamma, 
och tyckte bemötandet var såväl 
oproffsigt som gammalmodigt. 

Neta tog då kontakt med Ca-
milla, som hon hört talas om via 
gemensamma bekanta, och de 
började skissa på ett eget kon-
cept. Det ena ledde till det an-
dra, och i mars 2009 öppnade de 
två kvinnorna sitt första kontor 
på Banérgatan.

Men det ibland påfrestande 
arbetet samt ansvaret som en-
samstående tonårsmamma, 
förde med sig att Camilla ”gick 
in i väggen” i två olika omgång-
ar. Beslutet att låta en annan 

ägare komma in växte fram. 
2016 tog Stiftelsen Ignis över 
ägandeskapet, och 2017 gick 
kompanjonen Neta i pension.

– Idag är jag mäkta stolt över 
det vi skapade tillsammans, och 
jag har fått tillbaka lust och en-
ergi, men också lärt mig att sät-
ta gränser, säger Camilla.

– Vårt företag har kallats för 
en framgångssaga, vilket jag 
idag kan skriva under på. Vi syr 
upp egna bårtäcken, vår perso-
nal har likadana klänningar då 
vi medverkar i kyrkan, och vi 
vill skapa det personliga, det 
lilla extra, som är svårt att be-
skriva men ändå märks.

Camilla har själv haft ett 
minst sagt brokigt och bitvis 
oroligt liv, och det har gjort att 
hon själv är öppen för kriser 
och trassliga livssituationer, 
något man ofta möter i begrav-
ningsbranschen. Hennes för-

äldrar kallades ”herr och fru 
Fest”, och champagnen och 
glittret fick hon med mo-
dersmjölken. Mamma Marian-
ne var dotter till Dagmar von 
Arbin, kungahusets idag äldsta 
medlem, och pappa Miles var 

en av Stockholms mesta festfix-
are och vimmelprofiler.

Men när Camilla var fem år 
skilde sig föräldrarna, och  Ma-
rianne tog med sig sin dotter 
och flyttade till Kanarieöarna, 
där de bodde i ett hus uppe i 
bergen. Marianne hade då ett 
stormigt förhållande med en 
fransman, och Camilla gick ofta 
ut till getterna i stallet – där 
var det lugnare än hemma...

– Efter några år flyttade vi 
tillbaka till Sverige, och jag fick 
bo hos morfar Nitte och mormor 
Dagge (Nils Magnus och Dag-
mar von Arbin) på deras gård 
Tångestad i Östergötland.

10 år gammal började Ca-
milla sedan på Sigtuna inter-
nat, något som hon i dag är 
ganska glad för.

– Jag skulle själv inte sätta mi-
na barn där, men det var bra för 
mig då – mamma hade ett minst 

sagt brokigt och flackande liv, 
bland annat som fästmö till For-
mel 1-föraren Howden Ganley. 

– Mamma ville gärna se oss 
som bästa vänner, men under 
en tid i livet kan jag tycka att 
det är viktigare att ha en föräld-

Bedårande! 3,5 år 
gammal med papiljot-
ter i håret, inför 
hedersuppdraget som 
brudnäbb på prinses-
san Desirées bröllop.

1989 med 
festfixaren 
Micael Bindefeld.

Camilla är mäkta stolt över det hon 
skapat med Frid Begravning, här 
kontoret på Östermalm.

INTERVJU

Camillas älskade mormor, 
Dagmar von Arbin, är 
familjen Bernadottes 
äldsta medlem.

Vi flyttade till 
Kanarieöarna

raroll. Men min mormor, idag 
103, har alltid varit min trygga 
punkt och klippa i livet.

1988 träffade Camilla engels-
mannen Steve Waring, som är 
pappa till hennes barn Bruce och 
Maxine, i dag 28 och 26 år gamla.

– Vi skilde oss samma år som 
mamma dog. Det var en svår tid 
för mina barn, som miste både sin 
far och sin mormor samtidigt...

Idag bor Bruce med sin lille 
son Winston, 15 månader, i en 
lägenhet i samma hus som Ca-
milla. Här finns alltså alla 
möjligheter för Camilla att, 
precis som hennes mormor 
gjorde, spela en viktig roll i sitt 
älskade barnbarns liv. Cirkeln 
är sluten.


