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HØJE GLADSAXE  
I TRÅD MED VERDEN 

 - Det tager tid at få tingene til at køre, 
og det kræver tålmodighed at arbejde 
med håndarbejdsproduktion. Tekstilmar-
kedet er generelt præget af, at man kan 
producere billigt i fx Kina, og det er svært 
at konkurrere med herhjemme, siger 
Martha Ozmec, der har været med siden 
2014 og i dag er daglig leder af ITMV. 
- Men vi er efterhånden ved at blive et 
navn, som mange kender. Museer, insti-
tutioner og firmaer er begyndt at hen-
vende sig til os, siger hun, og fortsætter 
- målet er at kvinderne, der kommer på 
værkstedet i praktik- og afklaringforløb 
med tiden kan ansættes og få almindelig 
løn for deres arbejde, og vores vision 
eller drøm er at skabe den arbejdsplads, 
hvor der er plads til dem, der kun kan 
arbejde færre timer.

ITMV har allerede ansat en i fleksjob 
og er i gang med at ansætte yderligere 
to af de kvinder, som har deltaget på 
værkstedet i en periode.Kvinderne er 
selvfølgelig lige som alle andre forskel-
lige, og trives med forskelligt arbejde. 
Henriette, der lige nu hækler monstre 
kan godt lide afveksling i arbejdet. Lotte 
der har syet handsker et par måneder, 
har det lige omvendt hun kan godt lide 
at det er rutine – så ved man hvad man 
skal, når man kommer herned. 

Børnehandsker til Københavns 
Museum og broderede bæredyg-
tige designer t-shirts 
Handskerne er bestilt af Københavns 
Museum, og skal bruges når de besøger 
børnehaver. Museet er nemlig igang 

med med et forløb, hvor de tager rundt til 
børnehavner med arkæologiske fund, og 
børnene skal selvfølgelig have lov til røre 
ved genstandene, dog med handsker på, 
og den slags tynde, velegnede bomulds-
handsker, findes ikke i børnestørrelse. 
Så da Københavns Museum hørte om 
ITMV gennem Thorvaldesens Museum, 
som tidligere har få lavet puder hos 
ITMV, var de ikke sene til at henvende 
sig for at høre, om det var en opgave, 
ITMV  kunne stå for.

Et andet projekt som kvinderne har 
brugt meget tid på er broderi på t-shirts. 
Det er et samarbejde med designeren 
Marta Dolska der arbejder med bærer-
dygtig mode. - Det var svært at overse al 
lærdom og erfaring inden for broderi og 
vænne sig til at brodere så sjusket, som 

I en kælder under Haraldskirken i Høje Gladsaxe arbejder en gruppe kvinder med forsklligt tekstil- og 
håndarbejdsproduktion for den socialøkonomiske virksomhed I Tråd Med Verden (ITMV). Her har de holdt 
til siden januar 2018, hvor de indledte et samarbejde med Boligforeningen 3B og Gladsaxe Kommune.

MARTA DOLSKA DESIGN SOM KVINDERNE I 
ITMV BRODERER PÅ T-SHIRTS.
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designeren ønsker, siger Charlotte, der 
bor i Høje Gladsaxe, men hun kan godt 
lide resultatet.

Udover de bestilte broderiopgaver har 
ITMV også en egen-produktion af små 
billed-broderier af fugle og huse. Hvert 
broderi er et unikt stykke kunsthånd-
værk, der bærer personligt præg fra den 
kvinde, som har udført det. Alle kan be-
stille eller komme forbi og købe broderi-
erne i åbningstiden. Det og meget andet 
kan man læse mere om på itmv.dk.

Nye projekter: Berendsen  
og Højde Gladsaxe Gobelin
På itmv.dk kan man også læse om de 
nyeste projekter i ITMV. Blandt andet 
om et samarbejde med Berendsen, hvor 
ITMV syr vaskeposer og tasker af  
Berendsens kasserede tekstiler og ud-
vikler ideer til, hvordan selv den mindste 
stofrest kan bruges på nye måder. Ud 
over det meningsfulde i at genanvende 

kasserede materialer til nye brugbare 
produkter er jobskabelse en vigtig del 
af samarbejdet. Indtægten fra produk-
tionen bruges til at ansætte kvinder på 
ITMVs værksted. På længere sigt kan 
det bygge bro til job i et af Berendsens 
vaskerier eller systuer.

Et andet nyt projekt er et samarbejde 
med tekstildesigner Stine Linnemann 
om at skabe et stort tekstilt værk – en 
gobelin med inspiration fra boligom-
rådet Høje Gladsaxe. Projektet er et 
“co-design” projekt, hvor udviklingen af 
værket sker i tæt samarbejde imellem 
Stine Linnemann, deltagerne på ITMVs 
værksted samt frivillige beboere fra om-
rådet. Værket bliver udstillet permanent 
på den lokale kulturinstitution Telefonfa-
brikken. Værket kommer til at vise et nyt 
og anderledes blik på området, og skal 
dermed både styrke lokalområdet og 
kvinderne på ITMVs værksted.

FAKTA OM ITMV:
I 2010 startede Københavns 
Erhvervsakademi og Dansk Røde 
Kors et samarbejde om integrati-
onsprojektet ITMV
I dag er ITMV en socialøkonomisk 
virksomhed, der bl.a. beskæftiger 
udsatte kvinder
I 2018 har ITMV dannet partner-
skab med Jobcenter Gladsaxe og 
Boligforeningen 3B for at skabe 
sy-værksteder med meningsfulde 
praktik- og afklaringsforløb for 
udsatte kvinder i Gladsaxe

ITMV SYR VASKEPOSER OG TASKER AF  
BERENDSENS KASSEREDE TEKSTILER 

ITMVS  EGEN-PRODUKTION AF SMÅ BILLED-
BRODERIER AF FUGLE OG HUSE. 

DER PRODUCERES I KÆLDEREN UNDER HARALDSKIRKEN


