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Detta är en uts kriftsvänlig version av en artikel från
w w w .sk ans kan.se

Det finn s omkring 3 50 0 olika urnmodeller. Allt ifrån lyxiga glasurnor med
gulddekorationer till enkla urnor i pressat trä. Robert Klein kan även beställa
specialdesignade urnor helt efter köparens önskemål.

Här får djuren ett värdigt
avsked
20080130 07:00 MALMÖ
Fler m än niskor väljer att g e sina d jur en värd ig a vslu tnin g på livet. Det
vet R ob ert K lein som ha r begravt allt ifrån cirku selefan ter till illrar .
Skån skan träffade Skan din avien s en da begravnin gsentrepr en ör för
djur.
Minneslunden vid Spillepeng i Malmö är öde. Regnet hänger i
luften och tända stearinljus fladdrar vid ett par gravar. Robert
Klein, klädd i kritstrecksrandig kostym och lackskor, parkerar
sin limegröna firmabil och öppnar grinden.

I den här
grönspräckliga
glasurnan ska en
ödla få sin sista
vila.

Allt började med att Robert Klein tvingades avliva sin cocker
spaniel Candy. Det enda han fick med sig hem från
djursjukhuset var hundens koppel.
– Jag kände en djup tomhet och tänkte att det måste finnas
bättre alternativ. Efter många sömnlösa nätter fick jag idén att
starta en begravningsbyrå för djur, säger han.

Vid millennieskiftet startade han Nordiskark i Malmö. Att
Robert Klein fyllde ett tomrum råder det inga tvivel om. Förra
året hade han 5000 uppdrag. Arbetsuppgifterna liknar en
vanlig begravningsentreprenörs. Robert Klein kör döda husdjur till och från
kremering, väljer ut urnor och arrangerar ceremonier med dikter och musik i
samband med begravningarna.
– Det är underbart att hjälpa folk som varit med om en stor förlust, säger han.
Fasaden r ämn ar Som begravningsentreprenör möter Robert
Klein många förtvivlade människor. Trots att han är en
professionell yrkesman finns det tillfällen då fasaden rämnar.
– Visst händer det att jag blir ledsen och kan fälla en tår när en
hel familj står och gråter, säger han.
När Robert Klein startade Nordiskark var det ovanligt med
djurbegravningar. Men intresset har ökat ordentligt på senare
år. Den mest påkostade jordsättningen arrangerade han på
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Lidingö i samband med att en pudel hade gått bort.
Ägarfamiljen hade byggt ett litet mausoleum i trädgården där
hundens aska skulle förvaras i en guldurna. Robert Klein höll en
ceremoni för drygt 40 sörjande. Notan landade på 100 000
kronor.

Robert Klein
säljer inte bara
urnor. På
sistone har
minnesstenar i
glas blivit
populära.

I ller i träk ista Men det är inte bara hundar
och katter som begravs. Ett minne som etsat sig fast hos
Robert Klein var när han begravde en iller från Varberg i en
likkista av trä.
– Jag var i kontakt med Fonus och fick köpa en visningskista i
miniatyr där illern passade perfekt, säger han.
Sen var det ju historien om cirkuselefanten. Robert Klein
berättar storögt om sitt största begravningsprojekt hittills i
Robert Klein
karriären.
tillbringar
– En dansk man ringde och bad mig komma och begrava en
mycket av sin
zebra. Han företrädde ett anrikt cirkussällskap. När jag kom
tid på Sysavs
fram visade det sig att han även hade en gammal elefant som
djurbegravningsplats
började tackla av, säger han.
i Malmö. I
framtiden vill
han öppna en
egen
minneslund.

Men att hitta en lämplig urna till en elefant är inget man gör i
brådrasket. Efter många telefonsamtal kom Robert Klein i
kontakt med en leverantör som kunde tillverka en drygt två
meter hög urna. Men då slogs Robert Klein av nästa problem.
Var kremerar man egentligen en elefant?
– När jag ringde runt och hörde mig för så skrattade folk bara åt mig och trodde
jag var bäng. Slutligen fick jag kontakt med sopstationen i Köpenhamn som
hade en gigantisk ugn där det visade sig att elefanten fick plats, säger han.
Att få över askan från ugnen till urnan var inte heller helt enkelt. Men med hjälp
av en specialbyggd tratt kunde Robert Klein efter ett drygt år slutföra det
komplicerade uppdraget.
– Det var en mycket skön känsla. Men jag kommer aldrig mer att begrava en
elefant, säger han och ler.

Djurbegravningsplatsen
påminner om en vanlig
kyrkogård. Men stenarna är
mindre och utsmyckningarna
fler.

Efter gymnasiet utbildade sig
Robert Klein till balettdansör och
arbetade under flera år vid
Malmö stadsteater. Därefter
sadlade han om till ITkonsult.
Men efter några år framför
datorn blev hans längtan efter ett
socialt yrke starkare. Då startade
han Nordiskark.

Robert Klein hoppar in i
sin firmabil på väg mot
nya uppdrag.

Johan Joelsson
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