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BORÅS TIDNING fredag 10 augusti 2012

Borås

Klädhistorisk modeshow 
i Dannike hembygdsgård
daNNiKe. I morgon blir det kläd-
historia i Dannike hembygds-
gård.

– Vi ska visa modet genom 
1900-talet. Det blir både från 
vardag och fest, berättar Ker-
stin Pettersson.

Medlemmarna har samlat in klä-
der från olika tider. De har rotat i 
egna garderober men även fått en 
hel del plagg. Det blir en gedigen 
samling att visa upp.

– Men det är lite ont om vardags-
kläder. De blev mycket mer utslit-
na och då slängde man dem, för-
klarar Gunnar Lycken.

Det är många fniss när de börjar 
sortera inför lördagens visning. 

Ett par lite intimare fintrosor från 
början av förra århundradet väck-
er glada skratt, och det är ett plagg 
som idag nästan skulle klassas som 
en kjol…

Kerstin själv poserar i sin 42 år 
gamla bröllopsklänning och till 
råga på allt råkar det vara bröllops-
dagen när BT hälsar på.

– Jag har inte provat den sen dess, 
men den passar fortfarande. Jag får 
nog erkänna att jag är lite stolt, sä-
ger hon och ler.

Föreningen har under flera år kart-
lagt bygdens historia och männis-
kor bland annat genom att samla 
gamla skolfoton, dokumentera 
vad som fanns i affärer, gå igenom 

samlingarna i föreningens hus, 
och så vidare.

– År 1951 fanns det 117 abon-
nenter med bönder på den mjölk-
linje som gick genom byn. 2004 
fanns det bara fyra mjölkbönder 
kvar. Men de producerade mer 
mjölk än de 117, berättar Yngve 
Johansson.

På lördag eftermiddag har man 
öppet hus. Förutom att visa sin 
klädsamling blir det även under-
hållning och servering.

– De som kommer hit får gär-
na klä sig själva i kläder från val-
fri tidsperiod, påpekar Kerstin Pet-
tersson.

Pelle Boersma
pelle.boersma@bt.se 033-700 07 43 På hembyggdsgården finns nu kläder från hela 1900-talet samlade.

En del gamla natt- och underkläder 
visas också upp, bland annat av Sig-
britt Andersson.

Här är en bröllopsklänning som bru-
den på bilden hade på sig vid sitt 
bröllop 1912.

I morgon lördag är det modeshow i Dannike hembygdsgård då man visar upp klädmodet från hela 1900-talet.  FOTO LennarT MagnussOn 

M fikade och diskuterade
Borås. Arbetslösheten och ny-
startszoner. Det var bara några 
av de politiska frågor som dis-
kuterades i går när Södra Älvs-
borgs moderata riksdagsmän 
bjöd medierna till sommarfika i 
Ramnaparken.

Den 18 september kommer kung-
en att förklara riksmötet öppnat 
och därmed inleds också det nya 
riksdagsåret.  

Södra Älvsborgs moderata riks-
dagsmän Cecilie Tenfjord-Toftby, 
Ulrik Nilsson och Jan Ericsson ser 
många utmaningar framför sig.

– Jobbfrågan kommer att bli cen-
tral, säger Jan Ericsson (M). 

Nya idéer diskuterades inför 
hösten. Tankar finns att införa så 
kallade nystartszoner i socialt ut-
satta områden, där mindre företag 
får avdrag på sociala avgifter för att 
lättare kunna starta upp verksam-
het.

– Hässleholmen närmar sig kra-
ven för att kvala in som nystarts-
område, säger Cecilie Tenfjord-
Toftby (M) om förslaget som väcker 
debatt.

– Det är ingen självklarhet att in-
föra, det är kontroversiellt. Men 

när man har så stora tydliga pro-
blem i avgränsade områden i Sve-
rige, så kanske man måste testa 
nya okonventionella metoder, sä-
ger Jan Ericsson.

I gårdagens BT kunde man läsa 
om hur Centerpartiet och övriga 
allianspartier går skilda vägar i Ul-
ricehamn. Men riksdagsmännen 
ser ingen fara för Alliansen som 
helhet.

– Vi kommer att hålla ihop. Det 
viktiga för alla allianspartier är att 
ha en fungerande regering tillsam-
mans, säger Jan Ericsson.

erik mattsson
Södra Älvsborgs moderata riksdagsmän Jan Ericsson, Ulrik Nilsson och Ce-
cilie Tenfjord-Toftby. FOTO Jan PeTTerssOn

riksdagsmännen pratade politik i ramnaparken


