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Socialt 
HIGH CLASS
design
Der kan sagtens komme eksklusivt design ud af et socialt
initiativ. I Place de Bleu på Nørrebro i København skaber
minoritetskvinder puder og accessories i en så smuk
kvalitet, at Louisiana og Magasin står på forhandlerlisten. 
PERNILLE GLAVIND OLSSON | pernille.glavind@jp.dk

Stjernepuder, dia 55 cm, syet i
kvalitetstekstiler fra Kvadrat.
Pris: 800 kr.
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M
an skal ikke købe vores produkter,
fordi det er synd for kvinderne,
men fordi designet er for fedt,«
siger daglig leder Trine Alette
Panton, der er initiativtageren til
Place de Bleu. Et socialøkonomisk
projekt, hvor etniske minoritets-

kvinder med meget begrænset arbejdsmarkeds-
erfaring og manglende danskkundskaber produ-
cerer puder, tøj og accessories i et eksklusivt
prisleje. 

Trine Alette Panton sidder med en kop Nesca-
fé i baglokalet i Place de Bleus lokaler, der ligger
på Blågårds Plads på Nørrebro i København. Der
er for en gangs skyld stille i systuen, for de
omkring 20 kvinder, der p.t. er tilknyttet stedet,
har midlertidigt forladt symaskinerne, broderi-

og hæklearbejdet for at deltage i danskundervis-
ningen, der ugentligt tilbydes i et af Place de
Bleus lokaler.

»Mange af de kvinder, der kommer her, er
alvorligt traumatiserede. Nogle har slidgigt eller
sukkersyge, andre lider af knogleskørhed, og der-
for skal der være plads til, at de kan sy og arbejde
i det tempo, der passer dem. Men det er klart, at
de grundlæggende skal være motiverede og have
lyst til at lære,« siger Trine Panton, der sad i en
stilling som chefkonsulent i det private erhvervs-
liv, da hun begyndte at gøre sig de første tanker
om at skifte retning og arbejde med integration
og på at forbedre de juridiske rammer for fleksi-
bel beskæftigelse for etniske minoritetskvinder. 

Tankerne og studierne blev efterfølgende
demonstreret i praksis, da Trine Panton i 2009

tog initiativ til at starte Place de Bleu, som en del
af den lokale forening Qaravane, der arbejder
strategisk og politisk for at forbedre de juridiske
barrierer for at få minoritetskvinderne i arbejde. 

Borter og blondeduge inspirerer
Kvinderne hører ofte om Place de Bleu gennem
andre kvinder i deres nærmiljø og begynder
typisk i en kursusperiode. Går det godt, tilbydes
de beskæftigelse på fleksible vilkår fra 5 til 25
timer om ugen alt efter evne og kapacitet. 

»Eksempelvis er en af vores tilknyttede kvin-
der nødt til at ligge ned derhjemme og hækle på
sofaen, fordi hun har så mange rygsmerter, at hun
ikke kan overskue at komme herned. Hendes dat-
ter afleverer morens arbejde, som altid er helt i
top. En anden kvinde er så traumatiseret, at hun 

Daglig leder Trine Alette
Panton (tv.) og systuele-
der og designer Lena Børre
Hansen i Place de Bleu på
Blågårds Plads i hjertet af
Nørrebro i København.

HVORFOR 
NAVNET?
Navnet Place de Bleu er
ifølge initiativtager Tri-
ne Alette Panton valgt,
fordi det skulle afspejle
produkternes eksklusivi-
tet. Legen med det
franske er inspireret af
livstilbutikken Rue Ver-
te, der ligger i Grønne-
gade – da systuen er
placeret på Blågårds
Plads lå navnet lige for.

E
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har dage, hvor hun kun orker at lave kaffe og
rydde op, når hun kommer hernede. Det er der
også plads til, fordi kvinden bidrager og også har
masser af gode produktive dage,« forklarer Trine
Panton. 

I Place de Bleu bruges en anerkendende til-
gang til kvinderne og deres kompetencer – en
tankegang, der bygger på såkaldt empowerment
eller hjælp til selvhjælp.

»Til at begynde med, beder vi altid kvinderne
om at tage noget af det håndarbejde med, som de
tidligere har lavet, og så kommer mange med de

fineste borter, blondeduge, perle-
eller hæklearbejde, som vi så kan

lade os inspirere af og arbejde videre ud
fra,« forklarer Lena Børre Hansen, der er

designer og systueleder i Place de Bleu. 
Det er hende, der står bag signaturudtryk i

puder og puffer, hvor patchwork-mønstre får nyt
liv via smukke og ofte overraskende farve- og
stofsammensætninger. Hun har i takt med sy-
stuens succes fået konstant pres på, men har alli-
gevel sat sig til bordet for en kort stund. Hun
pointerer, at mange af kvinderne behersker et

unikt håndarbejde, som de har lært af deres mor
eller bedstemor, men som er ved at uddø i Dan-
mark.

Magien ved improvisation
Lena Børre Hansen ser det som sit ypperste for-
mål at finde ind til kernen hos den enkelte kvinde
og få resurserne omsat til noget brugbart.

»Det er en fantastisk følelse at gøre en forskel
ved at finde potentialet frem i nogle kvinder, som
ellers er vant til at føle sig totalt opgivet af omgi-
velserne,« forklarer Lena Børre Hansen og 

Den enorme marokkopude i klassisk Place de Bleu-design har vakt flere forhandleres
opmærksomhed, og der er netop kommet en ordre på 30 stk. fra Tyskland. 

Kurv til opbevaring eller brød, d 26 x h 31, 399 kr.

Hæklet nøglesnor i 
kraftig sejlgarn, 199 kr. 

E
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EFTERÅRSKAMPAGNE 
- SKIFT FRA GAMMELT TIL NYT

Vi fjerner det gamle sommerhus kvit og frit 
– læs mere på kalmar-huse.dk

Danmarks mest solgte fritidshus
tlf. 76 56 10 11

frihedshusetbyg med højt til loftet

ÅBENT HUS 
HVER SØNDAG 
I dag bl.a. ved Fjellerup Strand

– se også kalmar-huse.dk

www.messec.dk · messec@messec.dk
Vestre Ringvej 101 · 7000 Fredericia 

Tlf. 7592 2566 · Fax 7593 2149

 KREATIVE DAGE
Danmarks største kreative messe
Flere end 150 udstillere, masser af workshops og spændende sceneprogram med bl.a. Anne Glad og Shane Brox

20
11

28.-30. oktober 2011

Åbningstider: Fredag den 28. oktober til søndag den 30. oktober kl. 10.00-17.00.
Entré: Voksne kr. 80,- Unge (14-16 år) kr. 40,- Børn gratis adgang ifølge med en voksen.
Partoutkort for alle tre messedage kr. 130,- Grupperabat ved min. 10 pers. (forudbestilles) kr. 60,-

www.kreativedage.dk

GALLERIET
Oplev også

kunstudstillingen i
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OM PLACE DE BLEU
Place de Bleu er del af foreningen Qarava-
ne, som arbejder for at forbedre vilkår og
juridiske barrierer for beskæftigelse af mi-
noritetskvinder. Et arbejde, der også er re-
levant for andre marginaliserede grupper. 

Der kommer både politikere, internationale
forskere og andre projektmagere på besøg i
systuen, ligesom Trine Alette Panton ofte
tager ud og holder oplæg om konceptet. 

Place de Bleu skaber både unikke interiør-
produkter, tøj og accessories i eget navn,
men har også haft opgaver med udvikling
af design og kunstprojekter for etablerede
navne som børnetøjsfirmaet Katvig, desig-
nere som Yvonne Koné og Daisy Copenha-
gen samt billedkunster Iben Dalsgaard.

Iben Dalsgaard tegnede motivet til otte
Georg Jensen damaskduge, som kvinderne i
Place de Bleu broderede. Dugene blev i for-
året købt af Ny Carlsberg. 

Place de Bleu var for første gang på Form-
land-messen i Herning i august i år – og
med stor succes, blandt andet i form af
nye samarbejdsrelationer med andre desig-
nere, som for eksempel designer Susanne
Scherning, keramiker Gry Fager og smykke-
designer Stine Rønsch, Magasin som ny
forhandler og en stor ordre fra Tyskland. 

På forhandlerlisten er i dag blandt andet
Louisiana-shoppen og Magasin. 

Alt overskud fra designobjekterne går til
reinvestering i Place de Bleu til yderligere
opfyldelse af formålet.
Ny webside inkl. webshop lanceres medio november på
www.placedebleu.dk

Gratis opmåling
Med VELFAC vinduer kan du spare på energien og dermed reducere dit varmeforbrug i boligen.
Bestil en gratis opmåling til dine nye vinduer på www.VELFAC.dk



understreger, at hun gennem sin tid i Place de
Bleu har fået meget designmæssigt input fra
kvinderne. 

For eksempel blev en detalje i en bort på en
ellers temmelig rædselsfuld toiletrulleskjuler til
en funky halskæde, da den blev hæklet i kvali-
tetsgarn og i en cool farve. Ligesom en klassisk
blonde fra Tyrkiet endte som bryststykke på sid-
ste års sællert af en sommerkjole. 

»Sammen kan vi ofte skabe noget unikt design,
der har kant – ved at lade det etniske møde det
skandinaviske,« forklarer Lena Børre Hansen,
der griner ved tanken om, hvor ofte der sker ting
og sager, når hun vender ryggen til, og kvinderne
ser deres snit til at improvisere lidt over design-
oplægget. 

»Man ved aldrig, hvad de kan finde på. De kan
ikke læse opskrifter og bruger ikke målebånd,
men selv om jeg nogle gange tænker ”Argh,
stop!”, når de pludselig tilføjer et eller andet, så
er det ofte der, magien opstår,« smiler hun. 

Det er vigtigt, at stemningen i Place de Bleu er
rummelig, ligesom de ansatte er nødt til at
besidde et menneskeligt overskud.

»Hvis vi hæver stemmen eller virker irriterede,
bliver kvinderne utrygge, og det kan udløse et
angstanfald. Så det er vigtigt, at her er masser af
både tid og omsorg i hverdagen,« forklarer Trine
Alette Panton, der som led i det daglige arbejde
bruger meget tid på at hjælpe kvinderne i forbin-
delse med møder i kommunen eller ved at tale
med deres jurist eller socialrådgiver om et givent
problem.

»Vi arbejder med mange kasketter her, og det
er en tungtvejende grund til, at vi har så stor suc-
ces med projektet. Det er enormt vigtigt, at kvin-
derne kan mærke, at de ikke er her som opbeva-
ring. Vi stiller krav, og det vokser de af. Det

betyder noget for dem, at deres arbejde resulte-
rer i designprodukter, som andre vil betale en
pæn pris for,« forklarer Trine Panton. 

På kort tid har interessen for Place de Bleu
resulteret i flere anerkendende samarbejder med
etablerede virksomheder som Katvig og Joe &
the Juice, ligesom forhandlerlisten af produk-
terne er i highend-klassen fra Louisiana-shoppen
til Magasin. Trine Alette Panton vurderer, at sid-
ste års omsætning på 100.000 kr. vil blive overgået
i nærværende årsregnskab.

»Den stregtegning af et skib, som vi til at
begynde med søsatte, er ved at tage form. De
kommende måneder bliver en test af vores bære-
evne til at leve op til den store efterspørgsel. Nu
skal vi for alvor til at flyve.« N

En festspreder af en guirlande med pomponer,
længde, 220 cm, pris 750 kr. Mange design fra
Place de Bleu er udstyret med pomponer, idet en
kinesisk kvinde blev tilknyttet systuen med den
håndarbejdsmæssige spidskompetence, at hun la-
ver de fineste pomponer.

Iben Dalgaard om-
kranset af brodøser-
ne hos Place de Bleu,
mens de broderer ot-
te damaskduge til
Iben Dalggards so-
loudstilling i Skov-
huset i Værløse tidli-
gere i år.

En medarbejder hos
KATVIG forelskede sig i
Place de Bleu-universet
og så straks en mulig-
hed for at koble KAT-
VIGs bæredygtige prin-
cipper med Place de
Bleu’s unikke design.
Samarbejdet har fore-
løbig udmøntet sig i en
pudekollektion, der
lander hos KATVIGs
forhandlere her i efter-
året 2011.

Hæklet ”Bigshopper” med læderhanke.

TRINE ALETTE PANTON OM
IDEEN TIL PLACE DE BLEU:
»Initiativet udspringer af indignation over
den måde, vi i Danmark tillader os at tage
imod og behandle mennesker i nød. Hvis
disse kvinder ikke kan få job andre steder,
må vi selv etablere jobbene til dem. Mine
personlige ambitioner i dette arbejde er to-
sidet. For det første at forbedre de juridiske
rammer for fleksibel beskæftigelse og for
det andet at demonstrere det i praksis via
Place de Bleu.«

E
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Place de Bleu designede
hynder til Towerchair –
en sammenklappelig
højstol – udviklet af ar-
kitekterne Budtz Bendix.
Stol og hynder blev
sendt med stort tillykke
til de royale tvillinger.
Forhandles i Normann
Copenhagen.

JUICE OG PUDER
Kaspar Basse er stifter af det danske juice- og kaffe-
firma Joe & the Juice og har netop vundet Mandag
Morgen og PENGEs VæXtfaktor pris. Han har for ny-
ligt doneret penge til indretning af systuen i Place de
Bleu. Til gengæld får han et designkoncept til nye
puder til juicebarernes fremtidige udtryk. 
»Jeg har indgået et samarbejde med Place de Bleu,
fordi jeg synes, det er et interessant, ærligt, sundt og
super kreativt projekt. Folkene bag besidder præcis

den iværksætterånd, som vi skal leve af i fremtiden.
Initiativet er jo stadig i sin spæde start og netop der-
for, er det vigtigt at støtte. Men jeg vil gerne under-
strege, at donationen ikke er nogen almisse, og at vi
kun kan bruge puderne, hvis de bliver fede. Derfor
skal Place de Bleu heller ikke føle en særlig tak. Vi
hjælper hinanden gensidigt,« siger Kaspar Basse. 
Det er tanken, at opgaven med at sy puderne også
skal udføres i Place de Bleus systue.
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KS Chair lænestol
8.750,- 

Nyt Rübner sofabord LIV m. fin opbevarings-
skuffe.

Bestlite hvid højglans 
udgår - kun hos Entré

PH 2/1 Bord
3.995,-

PH 80
Før 5.695,- Nu 4.595,-

Hvilestol model PK22  
Kampagnepris 19.455,-

Sofabord model PK61  
Kampagnepris 19.966,-

Gælder til 30/11-11

Gælder til 6/11-11

Gælder til 31/12-11

Hvilestol model 3320 “Svanen” i Steelcut Trio
Kampagnepris 17.999,-

And 599,-
Ælling 329,-

-25%
på alle 

modeller i 
hvid

Haraldsvej 60 
v/Århusvej

8960 Randers SØ
86 20 10 21

www.entreshop.dk

Astrupvej 1
8370 Hadsten

86 98 93 22
www.rosborg-moebler.dk

Stepp Hvilestol inkl.
skammel 23.230,- 

Ceto & Ato funktions 
hvilestol 21.300,-

Hos os finder du alt fra stort til småt...


