AKTUELLT

”Mammas begravningsmottagning
gav mig mersmak”

Nu ordnar Camilla Flach
begravningar åt
kändisar och societet
Camillas
senaste
arrangemang,
radioproflen
Kent Finells
stämningsfulla
begravning
förra veckan.

Tidigare har hon job
bat som damtidnings
journalist och haft en fashionabel
vintagebutik där stjärnor och societet
lämnade in sina galaklänningar.
Men det var först när Camilla Flach
för fem år sedan startade begravnings
byrån Frid tillsammans med kollegan
Neta Ekelund som hon kände att hon
hade hittat hem. Nu hjälper Frid till
att begrava såväl kändisar som socie
teten. Under hösten och sensommaren
har man bland annat arrangerat
begravningarna för radiojournalisten
Kent Finell och greve Peder Bonde.
– Det är väldigt många från såväl
företagsvärlden som idrottslegendarer
och andra stjärnor som har begravts
av oss, säger Camilla och fortsätter:
– Men vi änns till för alla, oavsett
om det är en begravning för en ofäciell
person, eller i kretsen av ens
närmaste,så är omsorgen och detaljer
na lika viktiga.
Idén föddes år 2006 när hennes mor,
den berömda festäxaren Marianne
Flach, gick bort efter en längre tids
sjukdom. Då var det knappast kaffe
i församlingshemmet som gällde.
– Jag ordnade en mottagning för 300
personer i Grand Hôtels Vinterträd
gård, för där hade min mamma ordnat
så många fantastiska fester. Gästerna
blev bjudna på gubbröra, öl och nubbe,
för det var det bästa min mamma
visste, berättar Camilla Flach.
Camilla blev så tillfreds med det be
mötande hon äck av begravningsbyrån
hon anlitade inför sin mors begrav
ning, att hon kände ”det här skulle jag
själv vilja arbeta med!”. Efter att ha
arbetat på en begravningsbyrå ute i
Danderyd beslutade hon och Neta att
starta upp drömprojektet: en
begravningsbyrå i en trevlig,
b
välinredd lokal där männi
v
sskor skulle känna sig väl
komna. Och visst märks det
k
att Camilla och hennes kolle
a
ger har lagt ner tid på att få
g
det trivsamt i de ljusa loka
d
llerna på Östermalm. När man
kliver in genom dörrarna
k
möts man av fågelkvitter och
m
eerbjuds välskummad cappuc
ccino och läckra, engelska
cchokladkex.
Hon tror att en av anled
ningarna till Frids framgång
n
är att man får de sörjande att
ä
fförstå att en begravning inte
behöver se ut på ett visst sett:
b
– Visst kan man servera
kaffe i församlingshemmet.
k
Men det går precis lika bra att
M
bjuda på geléhallon och cham
b
pagne på Grand Hôtel!
p
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