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Hun holder hovedet koldt
og hjertet varmt
Mette-Marie Nikolajsen er utraditionel bedemand i Hadsten.
AF PETER JENSEN
PEJE@STIFTEN.DK

H A D S T E N : Smilende tager hun imod

med en kanin på armen.
- Oliver er ved at være lidt grå i toppen, men han har det fint, siger MetteMarie Nikolajsen, 41 år.
En ganske normal dame foran et
ganske normalt parcelhus - med et
specielt erhverv - hun er bedemand
og har netop etableret sig med forretning i Hadsten.
- Jeg er født nysgerrig på livet - jeg
prøver tingene af og arbejder med mig
selv, siger Mette-Marie Nikolajsen.
Den indstilling har sendt hende ud
af mange forskellige spor og givet
hende en solid ballast for at tale med
mennesker.
- Når man fylder 40 år, gør man sig
naturligt nogle overvejelser - hvad vil
man med livet. Og jeg er nået dertil,
hvor jeg skal arbejde med noget, jeg
føler for, siger Mette-Marie Nikolajsen.
Hun føler for mennesker.

Urner fås i alle mulige
afskygninger, og en del af
Mette-Marie Nikolajsens
arbejde er at rådgive omkring
valget af urne.
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Blå bog

Individuel løsning

- Jeg vil gerne hjælpe de levende, give
de efterladte en personlig afsked. Det
er et godt udgangspunkt for at komme
videre i livet, siger Mette-Marie Nikolajsen.
Hun har brugt al fritid gennem det
seneste år på at uddanne sig til bedemand i København og havde sin første begravelse i Århus for et par uger
siden.
- Det blev en løsning, som passede
til den familie. De havde heldigvis talt
om tingene i familien - det gør det lettere for alle parter, siger Mette-Marie
Nikolajsen.
Efter hendes mening bør der ikke
være to begravelser, der er ens.
- Da vi sagde farvel til min bedstemor, samledes vi omkring kisten ude
i haven og sang, før vi kørte hende op
i kirken, hvor traditionerne tog over.
Traditionerne kan være gode at hente
støtte i, siger Mette-Marie Nikolajsen.
Men også på dette felt udvikler tingene sig.
- For få år siden ville mange bisættes i fællesplænen, nu vil man gerne
have et kendt gravsted, hvor man kan
mindes, siger Mette-Marie Nikolajsen.
Det vigtigste er, at folk selv tager
stilling også til disse alvorlige emner.
- Den del af livet, at få taget ordentlig afsked, er en overset del af livet,
som vi er tvunget til at forholde os til
hver især, siger Mette-Marie Nikolajsen.
Selv har hun taget livet, hendes karriere op til revision med mellemrum
og været i situationer, hvor hun blev
tvunget til at tænke over livet.
- Mine forældre har arbejdet med
nødhjælp i flere omgange. Da jeg var
helt lille, boede vi i Tanzania, hvor
mine forældre var med til at etablere
en landsby for flygtninge fra Portugisisk Østafrika, der senere blev til
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Bedemand er et udpræget mandefag, men Mette-Marie Nikolajsen har brudt med traditionen og slået sig op som
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bedemand i Hadsten.

Mozambique, husker Mette-Marie
Nikolajsen.
På samme måde boede familien et
år i Etiopien, hvor der var tørke og
krig.
- Dernede var intet selvfølgeligt.
Kommunisterne lagde stor vægt på
sikkerhed og tryghed, de satsede ikke

på frihed. På den engelske skole var
der 40 elever i hver klasse - så mine
søskende og jeg gik i skole på den tyske
ambassade. Aldrig har jeg lavet så
mange lektier, husker Mette-Marie
Nikolajsen.
Således var hun godt klædt på menneskeligt og sprogligt, da hun

begyndte på gymnasiet i Grenå.
- Sprog kunne jeg, så for mig var det
naturligt at forbedre mine kundskaber i matematik, siger Mette-Marie
Nikolajsen.
På den måde var det naturligt for
hende selv at arbejde med nødhjælp.
- Jeg blev færdig på Handelshøj-

skolen i 1993, og da jeg hørte om et
tysk firma, der søgte folk til at etablere
en base i Bosnien, var jeg med, siger
Mette-Marie Nikolajsen.
Hun havde skrevet speciale om
turisme på Færøerne, men klarede
opgaven i Bosnien så godt, at hun også
fik en opgave i Aserbadjan for det
samme firma.
- Derude skulle vi organisere fødevarehjælp til børnehavebørn - der
lærte jeg to egenskaber som er vigtige
som bedemand, at holde hovedet
koldt og hjertet varmt, siger MetteMarie Nikolajsen.
For hende gælder det om at hjælpe
de levende videre i livet, som hendes
forældrene hjalp flygtninge videre i
Afrika - det forsøger hun med sin nye
butik i Hadsten.

