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AF HANNE BJØRTON
hah@b-l.dk

AMAGERBRO: Planlægningen har væ-
ret i gang et stykke tid på Plejecentret 
Øselsgården. Beboere og ansatte fik 
allerede i sensommeren i fjor at vide, 
at plejecentret nedlægges og beboerne 
flyttes til større og moderne boliger i 
et nyt plejecenter i Ørestad. Men ef-
terhånden har måneden september, 
hvor det store ryk sker, nærmet sig, 
og nu er det lige op over.

Meningerne er delte om det at flyt-
te fra kendte omgivelser og en butiks-
gade lige om hjørnet, og så til gen-
gæld at få en meget større bolig end de 
små, utilsvarende lejligheder på blot 
14 kvadratmeter hos Øselsgården.

»Selv om personalet synes, det er 
trist at skulle sige farvel til stedet her, 
så er det fantastiske rammer, vi kom-
mer til at arbejde i,« fortæller forstan-

der Birgitte Jensen.
De nye lejligheder har bedre plads 

til de hjælpemidler, personalet har 
brug for til de mere plejekrævende 
beboere. I de nuværende små boliger i 
Øselsgade kan en kørestol for eksem-
pel ikke komme ud på det lille toilet.

Ikke nok møbler
Selv om nogle beboere er kede af  at 
skulle flytte, har kun ganske få benyt-
tet sig af  den fritvalgsordning, der gør 
det muligt at vælge et andet plejecen-
ter end det nye i Ørestad.

»Det er der kun tre der har, og der 
er 72 boliger,« fortæller Birgitte Jen-
sen.

En af  forklaringerne kan være, at 
personalet fra Øselsgården også flyt-
ter med til Ørestad. Så midt i de nye 
omgivelser, er der stadig noget vel-
kendt omkring beboerne. Udover den 
enkelte beboers eget møblement, som 

selvfølgelig også flytter med. 
Men netop møblementet kan gi-

ve udfordringer, når man flytter fra 

14 til 40 kvadratmeter.
»Mange beboere har jo ikke nok 

møbler til at komme ud i en tovæ-

relses. Så vi har, efter vi har udvalgt 
det møblement plejecentret selv skal 
bruge, givet mulighed for, at beboerne 
kan sætte en seddel på nogle af  de 
øvrige møbler ude på gangene. Dem 
kan de så bruge i deres nye lejlighe-
der og på den måde også have nogle 
kendte ting omkring sig,« siger Bir-
gitte Jensen.

Beboerne flytter otte ad gangen, 
de første i går 3. september, og flyt-
ningerne fortsætter så et godt stykke 
ind i september.

Fra Øselsgården til Ørestad
FLYTNING. Plejecentret Øselsgården skal nedlægges, og fra i går 3. september begyndte beboerne - otte ad gangen - at 
fl ytte fra Amagerbro til nye omgivelser og væsentligt større boliger i det nybyggede plejecenter i Ørestad. Amager Bladet 
har været på besøg - og vender tilbage i Ørestad, når beboere og personale er kommet ordentligt på plads senere i år.
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AMAGERBRO: Hun er født i Fug-
lefjord på Færøerne 11. septem-
ber 1912, og kom til Danmark 
i 1937, inden forbindelsen til 
hjemlandet blev afskåret, efter 
Tyskland besatte Danmark og 
England Færøerne.

Amager har siden 1940 væ-
ret Helena Mortensens hjem, 
først i Dagøgade, hvor hun ny-
gift flyttede til sammen med 
sin mand - her var hjemmet 
også hendes systue med flere 
syersker ansat. Mod slutnin-
gen af  krigen købte parret en 
tobaksforretning i Ølandsgade.

Helena boede i lejligheden 
i Dagøgade, også efter sin 
mands død, i hele 56 år, inden 
hun flyttede til en ældrebolig 
i Sundparken, fordi trappen 

til fjerde sal var blevet for be-
sværlig.

For fire år siden gik turen 
så til Plejecentret Øselsgården, 
da Helenas syn blev forværret, 
men hun kunne stadig skimte 
vinduerne af  den gamle lejlig-
hed i Dagøgade og Ølandshus, 
hvor tobaksforretningen hav-
de ligget, fra sin altan.

Nu står hun så igen for 
en flytning, nogle dage efter 
at hun fejrer sin 100 års fød-
selsdag på Øselsgården. Men 
flytningen gør hende egentlig 
hverken ked af  det eller glad.

»Nej, ingen af  delene, jeg 
er bare det tynde øl, der føl-
ger med. Man kan jo hverken 
gøre fra eller til,« siger Helena.

Det betyder heller ikke så 
meget for hende, at hun i det 
nybyggede Ørestad Plejecen-
ter kan se ud over naturen på 

Kalvebod Fælled.
»Nej, det betyder ingenting, 

for jeg kan ikke se. Jeg kan se 
dagslys, og jeg kan se, at dér 
sidder en kvinde (journalisten) 
og dér sidder en mand (fotogra-
fen). Så jeg er mest ked af  det 
med synet, hvis man kunne se, 
kunne man jo sidde og læse. Og 
der er jo også forskel på at se 
ud over det flade Amager, og 
så at se ud over stejle skrænter 
på Færøerne,« siger Helena.

Hun har endnu ikke gjort 
sig så mange tanker om, hvor-
dan det bliver at flytte til Øre-
stad Syd.

»Man kommer jo noget 
udenfor byen. Og det er jo stort 
og flot og med en god udsigt, 
men da vi var ude at se det, var 
det jo bare tomt. Jeg har ingen 
begreb om, hvordan det er at 
bo der,« siger Helena.

Helena: »Jeg er bare 
det tynde øl...«
FLYTNING. Helena Mortensen, der fylder 100 år om en 
uge, er hverken trist eller glad over fl ytningen til Ørestad. 

Helena Mortensen er  år en uges tid endnu. Foto: Anders Bentzon.
M t er  år en uges tid endnu. Foto: Anders Bentzon.
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AMAGERBRO: 91-årige Elsebeth 
Poulsen flyttede fra en stor lej-
lighed på Christmas Møllers 
Plads i april, efter hendes 
mand døde. Så springet til 
blot 14 kvadratmeter bolig på 
Plejecentret Øselsgården var 
lidt af  en omvæltning, men 
hun vidste hele tiden, at det 
var midlertidigt, fordi det nye 
plejecenter i Ørestad ventede 
senere på året.

»Jeg er meget glad for at vi 
flytter, og jeg var jo også for-
beredt på det, allerede da jeg 
flyttede hertil. Jeg forstår godt, 

at andre, som har boet her læn-
gere, er kede af  det, for her er 
hyggeligt - jeg har været glad 
for at være her,« fortæller El-
sebeth.

Det kan godt blive mere be-
sværligt, når indkøbsmulighe-
derne ikke er så talrige og tæt 
på, som de er på Øselsgården.

»Det er også mit problem, 
her kan man lige smutte i Net-
to, og min datter flytter fra Dra-
gør og min søn bor i Farum, 
så jeg har ikke dem tæt på til 
at hjælpe, så det kommer til 
at knibe lidt. Men jeg regner 
med at kunne jonglere mig 
igennem,« siger hun.

Elsebeth har været i det nye 

plejecenter et par gange.
»Første gang vi så det, var 

der nogen, som syntes det var 
smart, andre syntes det var 
rædselsfuldt. Men når man 
kom ind, var der hypermo-
derne og dejligt, og jeg får en 
fællesterrasse lige uden for dø-
ren, det er også dejligt. Der bli-
ver meget at gøre den næste 
tid med flytningen, men når 
man kommer på plads, bliver 
det godt. Der er en dejlig ud-
sigt, jeg kan godt lide at følge 
med, og jeg kan også godt lide 
at kunne se gaden, det er jeg 
ret nysgerrig med. Når man 
skal flytte, så kan man ikke 
få det bedre,« siger Elsebeth. 

Elsebeth: »Jeg er 
meget glad for det«
FLYTNING. Elsebeth Poulsen på 91 år glæder sig til at 
fl ytte til Ørestad Plejecenter, hvor hun får noget mere plads.

Forstander Birgitte Jensen og 
det øvrige personale er ved 
at være klar til fl ytningen til 
Ørestad. Foto. Anders Bentzon.

Bortset fra et enkelt år i Århus, har Elsebeth Poulsen boet hele sit liv på Amager. Foto: Anders Bentzon.

Bortset fra et enkelt år i Århus, har Elsebeth Poulsen boeth


