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Att jobba inom media 
innebär alltid att förhål-
la sig kritisk och försöka 

se båda sidor av myntet. När 
det gäller historien om det 
misstänkta fyndet i Göta älv 
har jag litat kallt på de uppgif-
ter som har serverats. Aleku-
riren är inte ensam om att ha 
rapporterat om den spännan-
de nyheten. Västnytt, TV4, 
Aftonbladet och en rad andra 
etablerade medier har skri-
vit om samma sak. I efter-
hand kan konstateras att vi 
alla borde ha varit mer kritis-
ka. Det fanns en verklighet, en 
sanning som tog tid att gräva 
fram. Kanske hoppades vi lika 
mycket som upptäckarna Bo 
Larsen och Bo-Holger Has-
selqvist på att fyndet i Göta 
älv skulle vara ett världsu-
nikt vikingaskepp? Det hade 
kunnat få oanade effekter för 
hela Västsverige. När arméns 
dykare kom upp till ytan och 
bekräftade en annan verklig-
het visste troligtvis besvikelsen 
inga gränser hos de som enga-
gerat sig i projektet. 

Att då välja att förmedla 
en annan berättelse till 
omvärlden är däremot ett 
helt oacceptabelt snedsteg. 
Det medförde att även lokal-
tidningen och undertecknad 
spred en lögn. Dykningarna 
beskrevs som misslyckade när 
de i själva verket var perfekt 
utförda. Arméns dykare kunde 
lämna en mycket detaljerad 
rapport om formationen som 
upptäckts i Göta älv, tyvärr 
innehöll den inget mer sensa-
tionellt än blålera.

När jag kom över rapporten 
från den arkeologiska under-

sökningen och ställdes inför 
fakta var beslutet inte svårt. 
Tidningen är er sanningen 
skyldig även om enskilda per-
soner nu hängs ut och tvingas 
förklara sig. Vi kan inte ta 
ansvar för våra uppgiftslämna-
res handlingar. Vi är däremot 
skyldiga att förmedla den 
korrekta bilden, särskilt om vi 
tidigare sagt något annat.

Roligare dagar har nog 
också båda våra kommunalråd 
i Ale upplevt. Förra måndagen 
klubbades verksamhetsplan 
med tillhörande budget för 
2012-2014. Allianspartierna 
som tillsammans med Alede-
mokraterna leder kommunen 
i minoritet, de har bara 24 
av fullmäktiges 49 mandat, 
fick inte igenom sitt förslag. 
Istället röstade resterande 
ledamöter tillhörande Social-
demokraterna, Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet och Sverigede-
mokraterna på det förslag som 
oppositionsråd Paula Örn 
(S) presenterade. Det blev en 
dyr läxa för Alliansen. De får 
nu leda Ale med en S-märkt 
verksamhetsplan, men troligt-
vis vaknade även de rödgröna 
upp med en baksmälla. Att 
tillsammans med omdiskute-
rade Sverigedemokraterna, 
som mest är kända för sin 
främlingsfientliga inställning, 
ha fällt den politiska ledningen 
som en stor grupp alebor har 
röstat fram är ingen stor merit.  
Självklart hade det varit bättre 
om Alliansen insett att deras 
minoritetsställning kräver att 
viktiga beslut förankras för 
att inte kastas 
omkull i sista 
stund. Nu med-

förde det naiva agerandet att 
Sverigedemokraterna fick 
förverkliga en maktdemon-
stration som gav eko. Det var 
en överraskande utgång med 
tanke på att Sverigedemo-
kraterna inte tidigare anslutit 
sig till de rödgröna, när det 
väl skedde, var det på eget 
initiativ. Således kan inte Soci-
aldemokraterna lastas för att 
SD plötsligt gav dem sitt stöd. 
Oppositionen kan ju inte sluta 
lägga fram politiska alternativ 
med rädsla för att Sverigede-
mokraterna eventuellt röstar 
på dem. Om Alliansen och de 
rödgrön även fortsättningsvis 
har för avsikt att hålla SD 
utanför och så långt från 
inflytande som möjligt krävs 
att kommunalråden öppnar 
dörrarna. Inget av blocken 
har egen majoritet, det har 
varit känt sedan valet 2010. 
Nu måste samtalen bära frukt, 
alternativet är annars att Sve-
rigedemokraterna får fortsätta 
välja vilken väg Ale ska gå. Det 
mandatet har aleborna inte 
givit dem och 
det vet både 
Mikael 
Berglund 
(M) och 
Paula Örn 
(S).
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Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

BASAR
i Skepplanda Församlingshem
Lördag 19 nov kl 13.00

Då all försäljning börjar av:
Handstöpta ljus, hembakat bröd. 
Tombola, Lotterier, Kaffeservering.

Auktion: med handarbeten m.m.

Alla hälsas Hjärtligt Välkomna!
Skepplanda Röda Korskrets

Vill du göra 
din egen 

dörrkrans?
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Starrkärrs Bygdegård
tisdag 15 nov kl 17.00
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Samarr.
Starrkärrs Centerkvinnor 

och SV Ale

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-p
PÄLS 180:-/m

HÖSTTYGERNA ÄR HÄR!!
VINTERKLÄDER FÖR BARN

HISSGARDINER 139-219:- (100-160 cm)
HEMINREDNING FÖR DITT HEM
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com
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Utgår ur sortimentet.

FÖRSÄLJNING
i Surte Missionskyrka

Egnahemsv 35

Lörd 12 november 
kl 10.00 -15.00

ÖPPET HUS 
med lotterier, loppmarknad och 
AUKTION - ca kl 13.30

Servering av kaffe med dopp 
och korv med bröd

VÄLKOMNA!

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Torsdag 10 november kl 18-20 

i Folkets hus i Nol

diskuterar vi aktuell politik 
över en tallrik soppa

Varmt välkommen!

Soppa & politik

Höstmöte Vision 
i Ale (fd. SKTF)

Måndag 21/11 kl. 17:00
Cafeterian i Alafors

Anmälan till vision@ale.se
Senast 15/11

TACK 
till alla våra kunder och 

anställda under våra 25 år

Vi önskar vår efterträdare

en god fortsättning

Inge Larsson
Rolf Erixon

Kjell Björkman
Göran Johansson


