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Unik historia ska locka turister till Göta älvdalen

Anja Praesto har lett Arn-projektet 
och är aktiv bakom programmet Sve-
riges Historia som sänds i TV4.

Bengt Nordqvist välkänd arkeolog 
som helst kallar sig tidsresenär.

Kulturskatterna är många i västra 
Götaland.

Guldtunnan, Teatervindens högaktuel-
la föreställning med Johanna Hector i 
spetsen har snart premiär.

Bo Larsen är initiativtagaren bakom 
leaderprojektet "En resa i tiden" som 
vill synliggöra Göta älvdalens historia.

Birger Jarl firar 800 år eller det är 
väl rättare sagt vi som gör det...

ALAFORS. Besöksnä-
ringen är en av de mest 
expansiva branscherna.

Det borde även Ale 
och Lilla Edet kunna 
dra nytta av.

– Vi går på en av Sve-
riges mest spännande 
historier som vi borde 
synliggöra bättre, säger 
Bo Larsen, initiativta-
gare till leaderprojektet 
”En resa i tiden”.

Syftet med ”En resa i tiden” 
är att samordna och få så 
många aktörer som möjligt 
inom Göta älvdalens besöks-
näring att segla under samma 
flagg, bland annat under en 
gemensam hemsida. Leader-
projektet omfattar 14 part-
ners från näringslivet, fören-
ingslivet och kommunerna. I 
torsdags hölls ett offentligt 
seminarium för att presente-
ra bakgrunden till projektet 
och motivera varför Ale och 
Lilla Edet bör göra något mer 
av sin unika historia. Först ut 
var den välkända arkeologen, 
Bengt Nordqvist, som helst 
beskriver sig som en tidsre-
senär. Han gläds åt projektet 
och menar att vi måste ändra 
attityd till älvdalens historia.

– Den är mer omtalad i 
England än här hemma. En 
av nordens största hjältar var 
Beowulf, men han är täm-
ligen okänd för oss. Vi gör 
inget av det, menar Bengt 
Nordqvist som dock beröm-
mer initiativet med Arn.

– En bra spegling av den 
svenska historien och som har 
skapat många ringar på vatt-
net och givit hela Västergöt-
land uppmärksamhet.

Just nu deltar han i en ut-
grävning mellan Vara och 
Falköping. Här har många 
unika fynd gjorts och han un-
derstryker att 80% av alla bäst 
bevarade romerska klingor 
har hittats i just Skandina-
vien.

– Det är bara i norra Tysk-
land och i Danmark som lik-
nande föremål har hittats.

Stimulera intresset
Anja Praesto, som är pro-
jektledare för Arn, och genom 
Västarvet försöker marknads-
föra regionens historia. Hon 
är också aktuell med tv-serien 
Sveriges historia.

– Historia har blivit popu-
lärt igen och vi hoppas genom 
tv-serien kunna stimulera in-
tresset ytterligare. Vi vill 
gärna uppmuntra invånarna 
att gå ut och upptäcka mer 
av historien i sitt närområde, 
säger Anja Praesto.

Sveriges historia sänds i 
TV4 och består av tolv av-
snitt från stenåldern till nuti-
den. De första sex visas i vår. 
Samtidigt går en av program-
mets huvudpersoner, Dick 
Harrisson, på turné och fö-
reläser på flera olika platser. 
Till hösten väntas han besöka 
Lödöse, men något datum är 
ännu inte spikat.

2010 är också ett jubi-
leumsår för Birger Jarl som 
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firar 800 år. Den forne strids-
herren har en stark koppling 
till Lödöse, en gång fönstret 
mot västvärlden och platsen 
för 1200-talets Göteborg.

– Birger Jarl tog hand om 
handeln med Tyskland och 

såg till att Lödöse blev porten 
för export och import, säger 
Anja Praesto.

Lödöse Museum repre-
senterades av en film med 
museichef, Sonia Jeffrey, i 
egen hög person. Ales dito, 
Börje Johansson, utveck-
lade sina tankar kring Göta 
älvs industrihistoria med be-
toning på glasbruk och rep-
slageri.

Fantastisk natur
Yvonne Stafflén med erfa-
renhet från den norrländ-
ska turistsatsningen menar i 
sitt avslutningsanförande att 
besöksnäringen har alla för-
utsättningar att gå kraftigt 

framåt om den paketeras rätt.
– Ni har en fantastisk natur, 

en unik historia och samtidigt 
närheten till Göteborg och 
storstadens alla attraktioner. 
Det är bara att köra!

Synliggöra sin historia
Om kommunerna längs Göta 
älv är dåliga på att synliggö-
ra sin historia så gäller inte 
det föreningslivet. Kultur-
föreningen Teatervinden är 
mästerlig på att levandegö-
ra de mest döda ting. Mitt i 
seminariet tågade en ensem-
ble in och gav ett smakprov 
ur den kommande föreställ-
ningen Guldtunnan som be-
rättar om historien kring när-

liggande slott och herrgårdar 
under 1700-talets slut.

– Ni som vill ha hela bilden 
klar för er ser till att lösa en 
biljett. Vi spelar på Kungs-
gården i Alvhem. Premiär 12 
juni, hälsar Kent Carlsson 
som tillsammans med Chris-
tel Olsson-Lindstrand har 
skrivit manus.

Hur besöksnäringen i 
Göta älvdalen ska kunna bli 
ett starkt turistmål i framti-
den återstår att se, men att det 
finns saker att berätta råder 
det inga som helst tvivel om.
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Yvonne Stafflén har varit med 
och utvecklat besöksnäringen 
i norra Sverige. Hon ser stora 
möjligheter för Göta älvdalen 
att nå samma tillväxt i bran-
schen som alla andra.


