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Hur en idé blir till verklighet 
som blir en bildningsresa, 
workshops och en utställning.



Det började med ”Kvinnan och demokratin”, tema under 
kulturveckan Nässelfrossa i Olofström 2018. Vi ville göra 
ett demokratiskt slöjd- och kulturprojekt. Fråga: hur kan 
man hitta symboler för ”Kvinnan och demokratin? 

Det finns säkert många, men vi fastnade för ”Den röda 
tråden”… Kvinnor har i långliga tider hejdats från att 
delta i det offentliga demokratiska rummet, till en del, 
av det faktum, att de inte har, eller har haft tillgång 
till menstruations-skydd. Sålunda passade ”Den röda 
tråden” extra bra i detta sammanhang.

Själv var jag fast i den röda tråden som inspiration. 
Det fick bli ett materialkit i kraftpapper, i form av en 
kanisterpåse, innehållande 10 meter tubstickad röd 
bomullstråd av eko-bomull + diverse små tygbitar och 
garner. Något skulle tillverkas av folk i de fem Blek-
ingekommunerna – vad det skulle bli av det hela – 
visste ingen. Man fick dessutom lägga till material, 
utöver det som fanns i påsen. Egentligen fanns det 
inga begränsningar till utförandet, bara att röda gar-
net skulle finnas med.

Jag satsade på alla 10 metrarna i en påse, för att göra 
så många verk som möjligt av – för tänk om det inte 
kom in några bidrag, till vår vernissage i Olofström den 
24 juni 2018. – Nu vet vi ju, det kom säkert in över 
100 bidrag, inte alla på en gång. Utställningen fylldes 
på allteftersom den visades i de olika Blekingekom-
munerna.

Berättat av initiativtagare Mimmi Nilsson, 
textilartist från Skälmershult





Virkade bindor, med och utan fyllning, i spiral
Ja vad har vi haft för alternativa mensskydd genom tiderna: 
Ständig graviditet? Torkade mossor och lavar? Trasor? 
Bara låta det rinna? Virkade bindor/stoppdukar av fårull 
eller bomull? Och spiralen – ja de första preventivmedels 
spiralerna såg ut som en spiral med ett litet snöre i slutet.



Alternativt patronbälte – ett tampongmagasin, att fröjdas åt i badrummet
En explosion i rött och guld, tofsar och snoddar – inte smakfullt, men roligt, tyckte jag. 
Här finns plats för tamponger och 7 menskoppar, de sistnämnda var så dyra i inköp, 
så jag satte aldrig dit dom. Tamponger däremot, är ju billigare – stulna blev dom, 
i alla fall vid ett utställningsställe. Alla detaljer i verket är delbara med 7. Tanken är 28 
dagarsperioder som cykel för menstruation. Och varför ”Alternativt patronbälte” 
– jag är så trött på alla bilder av den våldsamme mannen, må så vara att vi behöver 
försvara oss. Och det behöver vi så klart, men kanske det finns fler alternativ än bara 
att skjuta vilt omkring oss.



Jag tänkte mig att jag endast fick använda just bara de 2 
material jag fick i påsen. En bit mattrasa och ett rött litet 
garnnystan i bomullsgarn. Visste verkligen inte vad det skulle 
bli av det. Kände mig också stressad. På min syjunta fick jag 
idén att virka en stoppduk och därpå broderade jag ”mens” 
med det tunna garnet. Fantasin tryter ibland.

Tampongsnöre
Med tanke på all entreprenöriell produktutveckling, så borde vi väl ha 
lite roligare utseende på tamponger, kulörta, guldiga, mönstrade, svala 
och mintdoftande. Eller vad tycker du? 
Det är bara att sätta igång: starta egen firma!







Sugklockor är ju inte precis så roliga heller. Men de var nöd-
vändiga i kritiska situationer. Det var kul att göra dom så här, 
i olika tekniker och material – hoppas att inga barnmorskor 
tycker att det är alltför hädiskt. Man måste ju få skoja lite 
med eländet ibland, när allt är över.



Modiga, oförglömliga 
kvinnor! 
Med modet att ha en 
dröm. Styrkan att gå emot 
fastslagna roller,föreställningar, 
tycke och tänk.

Modet att tänka större, 
våga tro att förändring 
är möjlig.

Tillit till sin inre styrka, 
tillit till gemenskap 
och samarbete.

Med modet och kraften att 
inte ge upp för frihet, 
jämlikhet och tolerans.
I suffragetternas färger, 
inspirerande och 
imponerande: 

Modiga, oförglömliga 
kvinnor!



Vad är vi utan varandra? 
Jag tänkte på värme, sinnlighet, tillit och lust… 
när jag arbetade med detta.

Jag broderade mer eller mindre kända historiska, 
nutida och fiktiva kärleksrelationer på ett par jeans. 

Den röda tråden… var en härlig idé 
och fina utställningar.











Röda tråden-uppgiften var en bra idé för att utveckla sin kreativitet. 
Jag gjorde en tavla som betyder kvinnokraft och gemenskap. 
Jag gör gärna fler nya utmaningar med liknande idé.





Flyg Maria nyckelpiga… 
Att vara fri. Allas värde är lika. 
Och så blev det en nyckelpiga. 
Det här projektet var roligt.













Hjärtat är en symbol för kärlek. Symbolen finns över hela världen i olika konstnärliga uttryck. 
Hjärtat blir en symbol som förenar olika kulturer, som skapar gemenskap, värme, urkraft, 
demokrati, styrka… ja det finns med överallt!





Jag tänkte på återanvändning; som en baskers nya 
möjligheter. När en ”tant” tjänat ut den, gör en annan 
”tant” något nytt av den. Det blev en basker-rondell 
med många stygn och pärlor.

Det här var en rolig utmaning som ”krävde” många 
trevliga träffar med broderikompis. Vi stöttade och peppade 
varandra och hade väldigt roligt. Gärna fler liknande 
utmaningar, ett material som man skapar fritt efter. 



Verket heter: ”Mina irrvägar innan jag förstod hur det 
hänger ihop”, så betraktaren kan få fundera lite! 
Titeln kom först sen broderiet.











Workshop med Saltöskolans elever, 
årskurs 6 på Blekinge museum. 

Vi tittade på utställningen ”Röda tråden”; 
en utställning som syftar till att knyta samman 
och engagera genom det fria skapandet. Frihet,
jämställdhet, demokrati och gemenskap är 
några av ledorden.

Som del av detta projekt skapade vi en klänning 
som inspireras av stormaktstiden. 

Klänningen smyckades på olika sätt med 
hållbarhet i fokus; kapsyler blir till blommor, 
värdeord skrivs på klänningslivet, tygblommor 
skapas av återvunna material m.m. 

Slöjdlärare Halewijn Bulckaen. 





Utställningen har visats på följande platser:

OLOFSTRÖMS STADSBIBLIOTEK
25 juni – 29 juni 2018

SÖLVESBORGS STADSBIBLIOTEK
1 september – 25 september 2018

KARLSHAMNS STADSBIBLIOTEK
16 oktober – 14 november 2018

RONNEBY STADSBIBLIOTEK
20 november – 15 december 2018

BLEKINGE MUSEUM, KARLSKRONA 
14 februari – 31 mars 2019



Slöjd i Blekinge vill tacka alla 
som deltog i det demokratiska 
slöjdprojektet Den Röda Tråden. 

Tack alla som slöjdat 
tillsammans 
eller enskilt för demokrati 
och yttrandefrihet.  

Tack till slöjdare, 
föreningar, förskolor, 
skolor, bibliotek, 
enskilda näringsidkare 
och Blekinge museum 
som gjort projektet 
möjligt. 

Ett varmt tack för stort 
engagemang och fantastisk 
skaparglädje! 





Den Röda tråden… 

Vad inspirerar dig och 
var hittar du din styrka? 
Var med och skapa ett 
demokratiskt verk. 
Grunden är 10 meter lyx, 
addera din egen kreativitet.  


