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Udefra gør Dagmars-
minde ved Græsted 
i Nordsjælland ikke 

væsen af sig. Bygningen ligner 
det, den engang var: et stort 
værksted. 

Men så snart vi træder 
indenfor, er vi i en helt anden 
verden. En verden, hvor men-
nesker trives, hvor der hersker 
ro og harmoni, og hvor der er 
kælet for hver detalje i ind-
retningen. Takket være May 
Bjerre Eibys utrættelige kamp 
igennem syv år er bygningen 
forvandlet til et lille, privat 
plejehjem for demente. 

– Det er vigtigt, at Dagmars-
minde føles som et hjem. Vi er 
som en familie, siger May.

Beboerne sidder i en rund-
kreds og laver gymnastik. Da 
Jane, som er omsorgsansvarlig, 
tænder for „Når en sailor går 
i land“ og skruer op for Otto 
Brandenburgs swingende 
stemme, ryger alle op og dan-
ser. May, 35, ser tilfreds på: 

– Hvor tit vi danser? Hver 
dag, siger hun. 

Hun var blot 28 år, da hun tog 
beslutningen om at etablere en 
ny type botilbud til demente, 
fordi hun oplevede sin far, der 

May driver et helt særligt plejehjem

Vi ser på  mennesket, 
ikke diagnosen

Da May Bjerre Eiby 
oplevede, hvordan 
hendes demente far 
følte sig opgivet og 
mistede livslysten, 
besluttede hun at 
åbne et plejehjem, 
hvor demente blev set 
som mennesker med 
potentiale. Efter syv års 
hård kamp blev Mays 
ideer til virkelighed. 

May Bjerre Eiby er blevet hædret 
som en af hverdagens heltinder af 

Ecco og kampagnen „Women Shape 
the World“ på grund af sit omsorgs-

arbejde for demente. 
– En stor ære, som jeg er meget 

glad for, siger hun.

Fælleskatten og Jytte er blevet  rigtig gode venner.
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 „Det er vigtigt, at 
 Dagmarsminde 

 føles som et hjem“ 
 May Bjerre Eiby

◀ Beboeren Marita og May besøger gederne. 
På Dagmarksminde holder de også kaniner 
og høns. Og hund og kat inden døre. Kontakt 
med dyr stimulerer empatien, forklarer May.
▼ „For når en sailor, en rigtig sailor, går i 
land…“ Jane i den hvide kittel danser med 
beboerne. De har kasketter på for at styrke 
følelsen af at være et hold.

havde den frygtede sygdom, 
vantrives under den behand-
ling, han fik. 

– Min ellers så sociale far sad 
på sit værelse på et plejehjem 
og var ked af det. Han forsvandt 
for øjnene af os. Jeg prøvede at 
få forbedret hans forhold, men 
forgæves. Han kom til at føle 
sig ligegyldig. Til sidst lagde 
han sig på sengen. Og så døde 
han. 

Mays far blev kun 70 år.
– Han døde ikke af demens, 

for der var han ikke endnu. 
Han døde af omsorgssvigt, 
siger May med øjne, der bliver 
mørke af sorg og vrede. 

– Jeg bliver stadig så ked af 
det. Jeg syntes ikke, vi bare 
kunne opgive vores demente. 
Så jeg besluttede at gøre det 
modsatte. 

May begyndte at arbejde med 
demente på plejehjem, da hun 
var 17 år og 
uddannede sig 
siden til syge-
plejerske. Hun 
specialiserede 
sig i ældre i 
tunge og kom-
plekse forløb 
på plejehjem og hospitaler. 

– Hvis jeg skulle føre mine 
ideer ud i livet, måtte jeg have 
mit eget sted, siger hun. 

Afslag på afslag
I 2009 lykkedes det May at 
skrabe penge sammen til at 
købe det gamle snedkerværk-
sted. 

Beliggenheden var god og 
prisen overkommelig. Men 
værkstedet duede ikke som 
bolig, så May skulle låne millio-
ner til ombygningen. I kølvan-
det af finanskrisen fik hun 
lutter afslag af bankerne.

– Jeg søgte støtte hos fonde, 
der afviste mit projekt, fordi 
min idé lød for tosset.

Men May gav ikke op. De 
følgende år gik hun til et hav 
af møder og skrev stakke af 
ansøgninger og projektbeskri-
velser. Hun passede sit arbejde, 
og hun blev mor til tre børn. I 
dag er hendes tvillingedrenge 
tre år, storebror er fire år. May 
er blevet skilt fra deres far.

– Vi har et godt venskab og et 
godt samarbejde, siger hun.

Hun sparede op og lånte af 
familie og venner. Og på en 
sørgelig baggrund var hendes 
afdøde far med til at give det 
allersidste lille, økonomiske 
skub i retning af at opfylde dat-
terens drøm. 

– Jeg mistede min mor i 2014 
og fik arven efter begge mine 
forældre udbetalt. Nu ville ban-
ken hjælpe. Vi kunne gå i gang 
med at bygge.

Mens May fortæller, rumste-
rer souschefen Dorte i det åbne 
køkken. Klokken nærmer sig 
11.30. 

– Vi får en god, dansk frokost 
hver dag med 
en sildemad 
og æg fra egne 
høns, forklarer 
hun, mens den 
lokale blomster-
handler på sit 
ugentlige besøg 

nænsomt arrangerer blomster i 
små vaser på langbordet. 

Fem måneder tog det at for-
vandle de slidte rå betonhaller 
til ni lyse lejligheder med toilet 
og bad samt fælles områder.

– Til sidst knoklede vi i døgn-
drift, for beboerne var på vej, 
husker May.  

1. februar 2016 kunne hun 
slå dørene op og begynde at rea-
lisere sine tanker. Det offent-
lige gav nu tilskud til plejen af 
de ældre. 

– Vores metoder er enkle: 
omsorg, kærlighed og fysisk 
træning. Og respekt for den 
enkeltes personlighed. Enhver 
dement har noget at byde på. 
Det gælder om at finde frem 

til, hvad det er og 
fremelske de værdier. 
Vi ser på mennesket, 
ikke diagnosen. Og vi 
opnår meget hurtigt 
gode resultater. Nu 
tør vores beboere 
mere og har fået mod 
på tilværelsen, siger 
May, der som de øvrige medar-
bejdere nusser, holder om og 
sidder tæt ved beboerne.

Mod på tilværelsen
Også den fysiske træning er 
vigtig.

– En af beboerne kunne ikke 
gå ud i haven, da han ankom. 
Nu træner han på løbebånd og 
går lange ture. Vi presser bebo-
erne, for ellers har træningen 
ingen effekt. Faktisk forbedrer 
demente deres kondi lige så 
hurtigt som alle andre. Endorfi-
nerne gør dem glade, og så kan 
vi fjerne en del af deres medi-
cin. De spiser, drikker og sover 
godt om natten, siger May. 

Da Jytte, 85 år, flyttede ind, 
var hun lam i benene. Plejerne 
begyndte at træne med hende, 
mens hun lå i sengen. Nu går 
Jytte selv rundt. Hun nyder, 
at der hver dag klokken 15 er 
eftermiddagskaffe og hjemme-
bagt kage, hvor pårørende ofte 
hygger med. 

Om eftermiddagen spiller 

medarbejdere og beboere spil. 
Eller tager en snak om, hvad 
der sker ude i verden.

– Måske kan beboeren ikke 
huske dagen efter, hvem der 
blev ny præsident i USA. Men 
pyt med det, for vi har haft en 
værdifuld stund sammen, siger 
May.

Klokken 18 serveres der 
varm mad. 

– Desserten tager vi i sofaen 
med kaffe og tv. 

Hver anden uge er der guds-
tjeneste i fællesrummet.

– Bare det, at præsten kom-
mer, er en begivenhed. Vi taler 
om store temaer i livet, og vi 
vælger salmer og synger. 

Har May undervejs fortrudt, 
at hun kastede sig ud i det 
omfattende projekt?

– Ja, hver dag i den periode, 
hvor jeg ledte efter penge. Men 
ikke siden. Jeg brænder for mit 
arbejde, og jeg savner beboerne 
og medarbejderne, når jeg har 
fri. 

Overvejer hun at åbne flere 
plejehjem?

– Nej, jeg vil hellere sidelø-
bende med Dagmarsminde 
arbejde overordnet på at foran-
dre den måde, man traditionelt 
tænker demens på. Det er 
meget vigtigt, siger May, der 
holder foredrag og skriver på 
en bog om emnet.

Og Jyttes fremtid? Hun 
glæder sig sådan til at sidde på 
terrassen til sommer. 

Af Ulla Iversen
u.iversen@mail.tele.dk
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