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F oto : F r ö k e n f o k u s

Goda nyheter

Sociala medier tittar
både bakåt och framåt
Den nystartade Facebook-gruppen ”Du vet att du är från
Bromma om …” har lockat nästan 2000 medlemmar på
bara några veckor. I gruppen diskuteras gamla minnen
samtidigt som framtida möten planeras.

S

trax innan sommaren startade den tidigare Brommabon Christer Engleus en
grupp med namnet ”Du vet att du är från
Bromma om…”. Meningen är att medlemmarna själva ska fylla i sina minnen från barndomen. Inläggen strömmade in och så har det fortsatt.
Gruppen har nu nästan 2000 medlemmar och har
blivit en riktig succé. De flesta inläggen är hämtade
från skoltiden där många kan känna igen sig och bidra med kommentarer. Ett populärt ämne som ofta
kommer upp är till exempel gamla lärare:
– Jag tror vi människor har ett behov av nostalgi
nu när allting går så snabbt i samhället. Vi har ett
behov av att stanna upp och reflektera. Att gå in
på den här sidan och få skratta lite när det finns tid
över blir som en befrielse. Det har också blivit ett
sätt att återknyta kontakten med gamla kompisar
och skulle nästan kunna beskrivas som en jättestor
klassfest, säger Christer Engleus.
– I sådana här forum är internet sympatiskt, när
du kan ta kontakt med folk när du själv vill, fortsätter Christer, som till vardags jobbar som VD för internetsajten Firstdate.

Med tanke på yrket är det ingen tillfällighet att
det var just Christer som startade gruppen. Idén till
sidan kom när han pratade med några vänner vid
sitt sommarboende på västkusten. Liknande grupper hade då börjat bildas på olika platser i Sverige.
Förutom att det är roligt att läsa och att det blir ett
spontant möte mellan människor, tror han också att
det kan föra med sig att medlemmarna får ett nytt
perspektiv på tillvaron:
– Många inser nog hur bra vi hade det som barn
och att det var en trygghet att ha så många människor omkring oss.
Att samla så många personer på kort tid hade varit svårt utan internet och Facebook. Det visar lite om
vad den nya tekniken kan föra med sig. Någon vecka
efter gruppens bildande väcktes dessutom behovet
av att ses i verkligheten. Två av medlemmarna har
nu annonserat för en reunionfest på Ålstensängen i
september och flera hundra personer har redan sagt
sig vara intresserade av att komma. Det om något
bevisar behovet av nostalgi och nöjet av att utbyta
gamla minnen. Något vi inte verkar kunna få nog av.
Av Tobias Hedwall

Många lokala grupper på omåttligt populära Facebook
• Internetsidan Facebook hade 2011 fler än 600 miljoner aktiva användare i världen och antalet fortsätter att växa.
Inom Facebook finns det tusentals intressegrupper bara i Sverige, allt från grupper med politisk inriktning till företag
och sådana med rent underhållningssyfte.
• Grupper med namnet ”Du vet att du är från (stadens namn) om…” finns om flera orter runt Stockholm och även ute i
landet, till exempel har gruppen i Sollentuna fler än 4000 medlemmar.
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