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ÄLVÄNGEN. På många stäl-
len har hembygdsgårdarna/
gammelgårdarna stora 
samlingar med bevarade 
kläder samt uppteckningar 
om dräktskick för just den 
bygden. Vid den här tiden, 
slutet av 1800-talet början 
av 1900-talet, skiljer mycket 
mellan landskapen hur dräk-
terna ser ut.

Skepplanda Hembygds-
förening kommer att ställa 
ut en del av sin klädskatt på 
Repslagarmuseet i Älvängen. 
Till exempel visas en kopia 
av ”Skepplandaklänningen”. 
Originalklänningen, som 
finns på Skepplanda Hem-
bygdsgård, är från 1860-talet 
och kommer från gården 
Lilla Alfhem, där den har 
burits av Gustava Larsson 
(1844-1927).

Mönster och tyg har tagits 
fram på uppdrag av Älvsborgs 
Museum och Älvsborgs 
Läns Norra Slöjdförening. 
Länsmuseet i Skara mätte 
och ritade upp mönster och 
tyget togs fram av ett väveri i 
Kinna. Klänningen har upp-
tagits som bygdeklänning för 
Skepplanda socken och ett 
20-tal är färdigsydda.

Exempel på vad som visas 
är herr- och damkläder för 

vardag och fest, några barn-
kläder, samt underkläder. Du 
kan även se ytterplagg sydda 
av sockenskräddaren och 
manskläder som användes av 
allmogen.

Utställningen pågår 3-31 
oktober. Vernissage sker sön-
dagen den 3 oktober.

❐❐❐

Hembygdsföreningens klädskatt 
visas på Repslagarmuseet

Skepplanda Hembygdsförening kommer att ställa ut en del 
av sin klädskatt på Repslagarmuseet i Älvängen. Vernissage 
sker nu på söndag.

En efter en drop-
par eleverna på 
journalistlinjen in 

på skolan. Det är tidig 
morgon och kaffekoppar-
na lämnar ringar efter sig 
på bordet i datasalen. Ny-
hetssajter ska kollas av och 
mejl väntar på att bli lästa. 
Men det enda som syns på 
varje skärm är samma blå-
vita webbsida. Facebook.

Vad som började som en 
hobby har i rasande takt 
utvecklats till ett kollek-
tivt beroende. Den som en 
gång öppnat ansiksboken 
tycks ha svårt att sluta läsa 
och den oundvikliga frågan 
är: Vad är det som lockar?

Efter en snabb skanning 
av nyhetsfältet har man 
fått reda på en hel del om 
sina kära kamrater.

Någon deklarerar nöjt 
att gårdagens tvätt nu är 
vikt, en annan har rastat 
jycken i regnet och fler-
talet foton på nyfödda 
knyten har kommenterats 
med små hjärtan. 

Nyfikenheten på andra 
människors liv är stor. 
Det konstaterades om inte 
annat när halva Sverige 
satt och tittade på folk som 
åt skinkmackor inne i Big-
brother-huset.

Men livet på Facebook 
handlar om mycket mer än 
att ogenerat spionera på 
grannen och glutta i publi-
cerade familjealbum.

Genomslagskraften för 
den som vill synas och på-
verka är enorm. Den ome-
delbara responsen och 
uppmärksamheten triggar 
vilken blygsam svensson 
som helst att vädra sina 
personliga åsikter.

Ett utmärkt exempel 
på detta kunde ses i efter-
dyningarna av riksdags-
valet när ett fåtal ungdo-
mar lyckades samla tusen-
tals människor till demon-
strationer- enbart genom 
att sprida information på 
forumet.

Facebook har idag 
en halv miljard använda-
re världen över och speku-
lationer kring hur all in-
formation kan komma 
att användas i framtiden 
har börjat 
ta fart. 
Vilka 

kommer att dra nytta av 
människors behov av att 
synas och yttra sig? Är vi 
alla brickor i ett gigantiskt 
spel?

Man kan också fråga sig 
vilken effekt användandet 
har på var och en. 

Till att börja med är Fa-
cebook är en listig tids-
tjuv och utan att egentli-
gen veta vad man gjort har 
en hel kväll plötsligt för-
svunnit ut i cyberspace. En 
kväll som, innan de sociala 
mediernas uppkomst, äg-
nades åt att umgås ”på rik-
tigt”. Därmed inte sagt att 
utvecklingen enbart behö-
ver vara negativ. Tvärtom 
tror jag den bidragit till att 
många fått ett rikare so-
cialt liv och en chans att 
träffa likasinnade. 

Men det finns även en 
mörk sida. Flera fall av 
barn och ungdomar som 
mobbas och förföljs på 
nätet har under den se-
naste tiden uppmärk-
sammats. Det borde inte 
komma som en chock med 
tanke på att alla former av 
skyddsnät saknas. Alla kan 
bli medlemmar, vem som 
helst kan lägga ut bilder på 
vem som helst, och någon 
vidare granskning av inne-
hållet görs uppenbarligen 
inte. Vuxna måste bli mer 
medvetna om hur de so-
ciala medierna används av 
unga, för det som för oss 
är ett sätt att roa oss på 
kan för andra bli en mar-
dröm.  

Jag tillhör gruppen 
som för bara något år 
sedan ansåg att Facebook 
var hur löjligt som helst 
och att lägga ut bilder på 
sig själv på nätet gränsa-
de till narcissism. Tills jag 
insåg att det varken behö-
ver handla om hävdelse 
eller fåfänga. Det är bara 
ett nytt sätt att umgås på. 
Men belåtenheten över att 
få respons på inlägg och 
bilder är troligtvis en bi-
dragande faktor till popu-
lariteten. Känslan av att 
bli sedd och att nå ut till 
många människor är onek-
ligen självuppfyllande. 
Men frågan är hur länge 
folk kommer orka kom-
mentera varandras tvätti-
der och ångestfyllda sön-
dagskvällar. 

Väl hemma efter en 
lång skoldag loggar jag in 
på den blåvita sidan för att 
notera att hälften av mina 
klasskamrater gjort lika-
dant. Åtta personer har 
tryckt på ”gilla-knappen” 

under min senaste uppda-
tering: ”Lovar mig själv 
att aldrig bli en bitter 
och cynisk journalist”. 
Självbelåtenheten är ett 
faktum.

Johanna Roos

Facebook – vår 
tids bestseller

Vi har vad din 
trädgård behöver!

Hela sortimentet hittar du på www.lysegarden.se

Öppettider: Tel: 0303 -22 31 30

Hämta själv eller 
beställ & vi levererar!

Fint med stenar och sand.

PLANTERINGSJORD  GRÄSMATTEJORD  TÄCKBARK 
BERGKROSS  KULLERSTEN  FLIS FÖR TRÄDGÅRDS-
GÅNGAR   VÄGGRUS  MURSAND  SANDLÅDESAND
EU-SAND (GUNGSAND)  PRYDNADSSTENAR  SINGEL
BETONGSAND  DANSK SJÖSTEN, SV/VIT  NATUR-
STEN  MAKADAM  FÄRGAT GRUS  MARKDUK  M.M.

F.d Vallby Bygg 
Mittemot Statoil i Lödöse

VI SKULLE ALDRIG  
KOMMA PÅ TANKEN ATT  

REA UT VÅRA KÖK.
MEN VAD TUSAN,  

VI FYLLER JU 64 ÅR  
JUST NU! 

Vi lämnar 20 % rabatt vid köp av kök (exkl. vitvaror) för minst 55 000 kr. Erbjudandet 
gäller endast hos auktoriserade Myresjökökåterförsäljare, omfattar inte vitvaror och  
kan inte kombineras med andra erbjudanden. Sista leveransdag 28 februari.

Och det firar vi med att sänka priserna med 20 % 
på hela vårt kökssortiment. Erbjudandet är dock 
tidsbegränsat: Vill du göra en riktigt bra affär ska 
du beställa senast 14 november!

 20%
JUBILEUMS-

RABATT!

LÖDÖSE 0520-66 18 80LÖDÖSE 0520-66 18 80

Måndag-fredag 7-17  
lördag 9-13

Välkomna in!

I regn och rusk arrangerades Ballonglördag i Älvängens 
Köpcentrum. Inne på Manufakturen, som för övrigt firade 
120-årsjubileum, hade Janne och Eva Fridén från Nygård 
turen att smälla en ballong som innehöll en rabattkupong 
på 50 procent. Två par jeans och en skjorta som egentligen 
skulle ha kostat 1 800 kronor blev nu bara hälften så dyrt. 
Snacka om lyckad shoppingdag!
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Ballonglördag Ballonglördag 
i Älvängeni Älvängen


