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Inledning

Denna rapport är resultatet av drygt ett års deltidsstudier om kanal- och 
industrihistorien kan förtydligas till gagn för upplevelseturismen utmed 
Dalslands kanal. Arbetet påbörjades i juli 2009 och pågick kontinuerligt fram 
till februari 2010 då förstudiens slutrapport ursprungligen planerades. 
I ledningsgruppen framkom efterhand behov av förlängning av projekttiden 
för att inom förstudien också innefatta en större konferens med turismnäring

 i Dalsland som tema. Av planeringspraktiska skäl kunde inte 
konferensen genomföras under våren utan denna inplanerades till oktober 2010. 
Förstudien har genomförts av Västarvet på uppdrag av Dalslands Turist AB. 
Fyrbodals kommunalförbund och Länsstyrelsens Landsbygdsenhet bidrog 
med medel samt Dalslands Turist AB, Dalslands kanal AB och Västarvet med 
praktiska resurser.

Studien bygger på att kulturarvet och industrihistorien utmed kanalens 
sträckning är en unik tillgång som kan bevaras och brukas som resurs för ett 
ökat entreprenörskap och därmed bidra till regional utveckling och tillväxt. 
Exempel på att utnyttja industrisamhällets anläggningar och bebyggelse som 
kreativa mötesplatser finns bland annat på Fengersfors bruk i Dalsland och på 
Forsviks bruk vid Göta Kanal. Erfarenheterna från dessa verksamheter har tagits 
in i förstudien över Dalslands kanal. 
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Sammanfattning

Syftet med förstudien har varit att utifrån en strategisk plan föreslå konkreta 
insatser för att locka fler besökare till området. Insatserna skall skapa förnyelse 
och utveckling av besöksmål med industrihistorien och kanalen i centrum. 
Syftet har också varit att skapa förutsättningar för framtida samverkan och 
samråd mellan organisationer, näringsliv och politiken.

Tre s.k. Utvecklingsgrupper skapades med företrädare för föreningsliv, näringsliv 
och organisationer vars arbete utgick från förstudiens behov av idéer och förslag 
till hur de olika samhällena utefter kanalen kan utvecklas mot bakgrund av 
industrihistorien. Sammanlagt kom upp emot 50 förslag att diskuteras varefter 
dessa grupperades utifrån lämpliga ansvars- eller intresseområden. 

Utifrån ovanstående samråd och förslag föreslår förstudien att fortsättningsvis 
arbeta utifrån en övergripande vision och med nio målbilder som hjälper den 
fortsatta processen. Förstudien föreslår också att: 

arbetet fortgår med att skapa en EU-samverkan med Norge  
för att lyfta fram industrihistorien utmed kanalerna  
och med utställningskoncept på fyra platser på båda sidor gränsen  
Dalsland Center Kanalmuseet i Håverud, Örje Kanalmuseum,  
Bomullsspinneriet i Tistedal. Här kommer samverkan med   
bl.a. Högskolan i Skövde att vara viktigt. 

via Leadersamverkan ska ett urval av föreslagna idéer bearbetas   
mot ett förverkligande. Här förväntas ideellt engagemang i Håverud,  
Långed och Bengtsfors vara motorer.

berörda kommuner måste granska samhällena utifrån ett besökar-
perspektiv och bereda vägen för en trivsam vistelse utöver själva 
besöksanledningen. Melleruds kommun behöver också förtydliga  
sina ambitioner avseende Dalsland Centers framtid liksom förstudiens 
utställningsförslag. 

Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB föreslås prioritera 
de förslag som berör egna ansvarsområden och också vara drivande 
i fortsatt praktisk samverkan.
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Förutsättningar
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Bakgrund
Turismen utmed Dalslands kanal, och i hela Dalsland för övrigt, har under 
lång tid profilerats som främst en naturupplevelse utan motstycke. 
Vandring, kanotpaddling, fiske har varit centrala ingredienser i utbudet. 
Kulturupplevelser har visserligen funnits med, men inte i den grad att den 
kunnat jämföras med naturutbudet. Frågan har ställts huruvida en besökare 
över huvud taget förstår att järn och trä är upphovet till kanalen och till 
samhällena utefter denna. Information och upplevelser av den karaktären har 
nästan helt saknats. Det är detta behov av förtydligande av industrihistorien 
som utgjort grundbehovet av denna förstudie. 

Samtidigt har Melleruds kommun haft svårigheter att skapa en publiklockande 
verksamhet och kvalitet i upplevelsen av att besöka Dalslands Center i Håverud. 
Fastigheten ägs av kommunen och förvaltas av Dalslands Turist AB. 
Akvedukten i Håverud är Dalslands ojämförligt största publikmagnet. 
Under 2009 besöktes akvedukten och Håverud av upp emot 400 000 besökare. 
Endast en femtedel av denna imponerande besökskara tog tillfället i akt 
att också besöka Dalslands Center med dess utbud. Detta är ett faktum som 



8

alla involverade önskar förändra men det kräver också betydande engagemang 
och medel för att göra centret ”värt ett besök” vid sidan av sin funktion 
som turistbyrå. Även den lokala besöksnäringen önskar se ett tydligare 
engagemang från ägare och förvaltare. Inte minst Kanalmuseet och Skålleruds 
hembygdsförening som sedan drygt tio år kan visa en omfattande utställning 
om livet utmed kanalen. Denna utställning innehåller endast en mindre del 
som fokuserar på den tekniska historien och kanalkonstruktören Nils Ericsson 
som person. Avsaknaden av detta är ett argument, inte minst från Dalslands 
kanal AB, att bygga en ”riktig” teknisk utställning. Håverud och Upperud 
som samhällen innefattar för området viktig kulturhistoria förutom kanalen. 
Pappersindustri, järnväg, båtvarv, järnbruk, bostäder, herrgårdsmiljö är 
några exempel som är värda att berättas om.  

Syfte
Att utifrån en strategisk plan föreslå konkreta insatser för att locka fler besökare 
till området. Insatserna skall skapa förnyelse och utveckling av ingående besöks-
mål med industrihistorien och kanalen i centrum. Förhoppningen är att också 
det lokala förtagandet och nya entreprenörer ska finna insatserna intressanta. 
Förstudien förväntas skapa denna plan och bilda hållbara nätverk inför det 
fortsatta arbetet.

Delmål 
Förstudien skall ge förslag på, eller peka på goda förutsättningar, för att:

utveckla Håverud till kanalens naturliga centrum för information,   
konsumtion och upplevelser  

fördubbla antalet besökare till Dalsland Center,  
från 90 000 till 180 000/år.

utveckla och berika besöket med sikte på lokala entreprenörers nytta.  

genomförda insatser ska präglas av hög kvalitet och nytänkande.

skapa varaktiga nätverk mellan kommun, lokalt näringsliv, ideella 
föreningar, skolan.

tillsammans med innovativa intressenter pröva nya tekniker och nya 
former för förmedling och upplevelser.

möten med levande berättare/aktörer skall utgöra viktig beståndsdel  
i det framtida utbudet.
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Besöksfakta
Befolkningen
I hela Dalsland bor det idag 49 926 personer jämfört med 83 000 under 
1880-talet. Melleruds kommun har 9 268 invånare och Bengtsfors kommun 
9 846 invånare (2009). Åmåls kommun 12 440, Färgelanda kommun 6 672 
invånare och Dals Eds kommun har 4 728 invånare. I Vänersborgsdelen av 
Dalsland bor idag 6 972 invånare.

Besöksnäringen
Slussområdet i Håverud besöks varje år av 300–400 000 personer. 
Besökande båtar är ca 2 000, Dalsland Center besöktes 2010 av ca 90 000 
personer. Ca 20 % av besökarna anger att det är Dalslands kanal som är 
anledningen till besöket. Ca 2 % kommer vattenvägen med båt eller kanot. 
Besöksnäringen i Dalslands kanalområde omsatte 2008 ca 142 miljoner kronor 
under sommar-månaderna (juni–augusti) och gav upphov till ca 94 årsverken.

2008 resulterade också i ca ½ miljon övernattningar och 85 000 dagsbesök. 
Störst är dagsbesökare, campinggäster och fritidshusboende. Området har en 
hög andel utländska besökare, mer än en tredjedel av besökarna är utländska. 
Största grupperna är från Norge, Tyskland och Danmark.
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Strategiska utredningar och program
Följande dokument har funnits som stöd i arbetet: Handlingsprogram för 
det maritima och industriella kulturarvet i Västra Götalandsregionen, Västra 
Götalandsregionens program för Kultur som Näring, Handlingsprogram för 
maritima näringar (Fyrbodal), Strategiprogram för turismutveckling i Dalsland, 
pedagogiskt utvecklingsprojekt (www.sparilandskapet.se), Offentlig miljö 
som konstform (Fyrbodal), Vänerstrategin, Regionens handlingsprogram för 

kulturturism samt Turismfakta från kommunerna.

101010101010101001010000
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Geografiska avgränsningar

I denna förstudie har arbetet av tidsmässiga och praktiska skäl begränsats till  
kanalens södra del och omfattar samverkan inom kulturmiljöer i Melleruds 
och Bengtsfors kommuner. Det är även här som de konkreta lämningarna av 
industrihistoria och kulturarv är mest tydliga och avläsbara för besökarna. 
Det finns även ett omland som är viktigt att beakta speciellt där kommunika-
tionsstråket är tydliga, med kanal, vägar och järnväg. Kontakter med företrädare 
för kulturorganisationer utefter kanalen i Värmland har gett positivt gensvar 
och förväntningar på samarbete i ett framtida EU-samarbete. Här kan också 
poängteras Leaders organisation där Årjängs kommun redan nu innefattas 
i Dalslandssamarbetet.   

11111111111111111111111111111111111111111111111
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Projektorganisation 
och finansiering

Förstudien är genomförd av Västarvet under perioden augusti 2009 till 
december 2010 och med Lars-Erik Hammar vid Bohusläns museum 
som projektledare. Ursprunglig plan innefattade projekttid till februari 
men då planerna på en avslutande konferens tog form fick förstudien 
förlängning till december 2010.

För att skapa förankring i kommunernas organisationer och i närmast berörda 
företag tillsattes en ledningsgrupp samt en arbetsgrupp med företrädare 
från dessa.

För att öka medborgardialogen och därmed få en starkare förankring i de 
olika samhällena utmed kanalen så skapades tre primära arbetsgrupper, kallade 
utvecklingsgrupper, med företrädare för lokalt näringsliv, ideella föreningar och 
enskilda entreprenörer. En arbetsgrupp tillsattes också för att bereda frågan om 
berättelser som pedagogiskt redskap. Förstudiens projektorganisation föreslås 
upphöra efter slutrapportens godkännande i ledningsgruppen för att istället 
byggas upp på nytt utifrån ny projektplan och ansökan om ett EU-projekt.

Ledningsgruppen
Gruppen innefattade representanter för Dalslands Kanal AB, Dalslands Turist 
AB, Västarvet, Melleruds kn, Bengtsfors kn, Dalslands fornminnes- och 
hembygdsförbund, Fyrbodals kommunalförbund samt Leader Dalsland-Årjäng.
Ledningsgruppen träffades 9 gånger under projektperioden och förutom 
redovisning av pågående förstudie var strategisk planering en viktig fråga. 

Arbetsgruppen
Gruppen innefattade representanter för Dalslands Kanal AB, Dalslands Turist 
AB samt projektledaren. Som resurs att tillgå fanns vid flera tillfällen också 
Västarvets processgrupp med specialistkunskaper över olika ämnesfält.
Arbetsgruppen träffades 10 gånger. Mötena innefattade projektets fram-
skridande men också strategier inför grupparbeten och planerad konferens. 
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Utvecklingsgrupperna
Grupperna bildades utifrån befintliga kontaktnät och bekräftat intresse för 
deltagande skedde ofta via telefon och e-post. I grupperna fanns representanter 
för lokala entreprenörer och näringsidkare, föreningsrörelsen, enskilda aktörer. 
Alla hade ett omvittnat intresse för lokal utveckling av såväl näringsverksamhet 
som kultur i vid mening vilket också stärkte engagemanget för förstudien.

Berättargruppen
Gruppen innefattade företrädare för Stenebyskolan, Not Quite (Fengersfors) 
och Kultur i Väst (Västra Götalandsregionen) samt projektledaren. 
Gruppen träffades endast vid ett tillfälle där syftet var att diskutera samverkan 
för framtida utbildningsbehov inom berättelseteknik (storytelling) men även 
andra utbildningsinriktningar avsedda för turismnäringen. Gruppen konsta-
terade att det finns goda förutsättningar för samverkan då behov uppstår. 
Detta utgår från såväl planer på framtida EU-samverkan men också pågående 
samverkan inom Leader.

1333333313133113333333333333313333
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Finansiering och budget
Bidrag till medfinansiering av förstudien söktes hos Fyrbodals kommunal-
förbund och Länsstyrelsens Landsbygdsprogram. Därtill bidrog berörda 
organisationer med persontid, praktiska insatser m.m. 

KOSTNADER 2009

Projektledare 50% 216 000
Material, resor                          30 000
Lokaler, data telefon                          30 000
Övrigt 40 000

Summa kostnader 316 000

FINANSIERING 2009 %

Fyrbodal 231 000 73,10
Landsbygdsprogrammet 40 000 12,66

Summa finansiering 271 000 85,76

DIREKTFINANSIERING  
DTAB, dator telefon 20 000 6,33
Dalslands Kanal AB, lokal porto 10 000 3,16
Västarvet 15 000 4,75

Summa direktfinansiering 45 000 14,24

Total finansiering 316 000 100,0

+ - =
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Utvecklingsgruppernas 
resultat

De tre utvecklingsgrupperna fullföljde sitt arbete i januari 2010. 
Grupperna innefattade mellan 8 och 23 deltagare per grupp och mötena låg 
med ca 3 veckors mellanrum. Totalt var närmare 50 personer engagerade 
vid ett eller flera tillfällen.

Håverud-Upperud  5 möten
Långed-Mustadfors  4 möten
Bengtsfors-Gustavsfors 2 möten  

Gruppernas arbete utgick från förstudiens behov av idéer och förslag till
hur de olika samhällena kan utvecklas mot bakgrund av industrihistorien. 
Sammanlagt kom upp emot 50 förslag att diskuteras (se bilagorna 1–4). 
Vid ett gemensamt seminarium i februari granskades samtliga förslag för att se 
hur och av vem dessa kan bearbetas i framtiden. Det är viktigt att poängtera 
att närmare hälften av förslagen berörde kulturhistorien endast indirekt.
Som exempel togs behovet av en översyn av Håveruds samhällsfunktioner 
upp. Dessa hade inte specifikt kulturinnehåll men utgör väsentliga delar 
av det som benämns värdskap. Detta visar besökare att man är mån om 
trivsel och tillgänglighet, att man har insett att besökaren värderar mer än 
bara besöksmålet. Därför ingår gatubelysning, trottoarer, parkeringsplatser 
m.m. i ett långsiktigt arbete att göra hela Håverud mer besökarvänligt och 
återvändarvänligt (se bilaga 1).
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Samverkan med många

Kontakter under förstudien
En förstudie där ambitionerna är relativt höga kräver ett brett kontaktnät av 
både fastare och lösare karaktär. Under arbetsprocessen kom också nya idéer 
och förslag in som påverkade det praktiska arbetet och därmed resultatet. 
Melleruds- och Bengtsfors kommuner har varit delaktiga inom flera områden, 
Innovatum-Trollhättan via lärorika samtal om deras industrisatsning, 
Leaderkontoret Dalsland-Årjäng med synnerligen viktiga lokala kontakter 
men också med en intressant arbetsform, lokala entreprenörer och företag med 
förväntningar på framtida delaktighet, ideella föreningar med ett utmärkande 
historiskt intresse och kunskaper, Högskolan i Skövde med arbetsformen 
Mission 24, Forsviks industriminne med erfarenheter av uppbyggnad av ett 
besöksmål, Haldenvassdragets Kanalsellskap AS och Östfolds Museer med 
erfarenheter från Norsk kanalhistoria och som medverkande i framtida EU-
projekt m.fl. Kontakterna upparbetades efterhand med sikte på delaktighet i 
framtida huvudprojekt.

Leadersamverkan
Bland utvecklingsgruppernas 50 förslag finns många goda idéer som av olika 
skäl bättre kan tas tillvara genom lokalt engagemang än i ett EU-samarbete. 
Här har pågående Leadersamverkan en viktig funktion. För att sålla ut de 
förslag som synes bäst för detta samarbete samlades i april personer med 
varierad bakgrund och som tidigare varit engagerade i liknande samarbeten 
och även deltagit i utvecklingsgrupperna. Resultatet av detta grupparbete visade 
på flera intresseområden med goda förutsättningen för fortsatt engagemang 
 (se bilaga 1). Här kan vi konstatera att tid krävs innan idéer har mognat och 
det praktiska arbetet kan påbörjas. Förslagen får därför ses som en idébank 
för framtiden. 

Högskolan i Skövde – Mission 24
I diskussionerna om utveckling av Dalslands center kom behovet av en 
omfattande industrihistorisk utställning ofta på tal. Under första halvan av 
förstudiens tid var detta också den naturliga inriktningen. Här fanns då en 
hake; risken för konkurrens med det etablerade Kanalmuseet som såg risken i 
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att turisterna hellre besökte en ny, stor utställning istället för att betala inträde 
till det befintliga museet. Farhågan kan inte sägas vara överdriven. Att riskera 
ett värdefullt lokalt engagemang skapar knappast god grund för framtida 
samarbete. 

Högskolan i Skövde kontaktades som ett led i diskussionerna då deras 
arbetsmetod Mission24 sågs som högst intressant för Dalslands Centers del. 
Metoden innebär att en grupp studenter under 24 timmar bollar idéer med 
varandra och utifrån beställarens intentioner presenterar resultaten. I vårt fall är 
multimedia och ny teknik utgångspunkten för detta samarbete, inte minst för 
att vara ett besöksmål där modern pedagogik är framträdande. En utställning 
bygger på upplevelser. Att se, känna och höra historien genom äkta material i 
olika former. Saknas dessa, vilket är fallet här, måste upplevelsen bygga på andra 
känslor. Här kan modern media spela en avgörande roll. (se bilaga 2).
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Ambition om ett  
Svenskt-Norskt EU-samarbete

Den Dalsländska kanal- och industrihistorien har en motsvarighet på norska 
sidan i Östfold. Här har man Haldenvassdraget och Haldenkanalen med vacker 
natur, intressant lokalhistoria och imponerande industrianläggningar men också 
avsaknad av en betydelsefull besöksnäring. En ambition i ett framtida samarbete 
är att skapa kompletterande upplevelser så att inte sevärdheterna blir 
konkurrenter. 

I Norska gränsorten Örje finns Kanalmuseum i en f.d. industrianläggning 
invid vattenfallet som tidigare innefattat timmerhantering, sågar och snickerier. 
Museet började byggas upp för drygt 10 år sedan och har en tydlig inriktning  
mot skolungdom med laboratoriemöjligheter under temat Vatten. Museet drivs  
i föreningsform med bidrag från medlemmar och Östfolds fylkeskommune.
I Håverud finns Kanalmuseet som även det etablerades för 10–15 år sedan. 
Här har man fokuserat på livet kring kanalen och inte i första hand på 
slussteknik och industrihistorien. Museet drivs av Skålleruds hembygdsförening 
som endast lever av föreningsavgifter och besöksintäkter.    

Dessa båda museer, tillsammans med Bomullsspinneriet i Tistedal, Gammel-
gården och Halmens Hus i Bengtsfors, Dalslands Konstmuseum i Upperud, 
Industrianläggningen i Fengersfors m.fl. borde kunna utgöra väsentliga noder 
i ett samarbete över gränsen. Bland utvecklingsgruppernas förslag finns goda 
förutsättningar för ett hållbart innehåll i ett sådant samarbete.
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Vad händer om inget görs?

Situationen idag återspeglas såväl i organisationers, näringsidkares och enskildas 
synpunkter. Kanske kan inställningen sammanfattas som frustrerande. 
Man har i så många år försökt och strävat och ändå kommer man inte i mål… 
till vad? Målbilderna har förmodligen varit lika många som antalet engagerade. 
Genom att inte bygga upp en gemensam målbild och arbeta strategiskt mot 
möjliga mål fortsätter alla att kämpa för sina intressen, oftast i motvind. 

Med begränsade resurser i kommun, kanalbolag och turistbolag låter man de 
starkare entreprenörerna skapa det som egentligen är av gemensamt intresse. 
Utan en tydligt strategisk och konsekvent plan kommer förhållandena i 
Dalslands Center, i samhällena utefter kanalen, i den ideella rörelsen att 
präglas av lika delar uppgivenhet och misströstan. Många vill bidra med sitt 
engagemang och sin tid men känner inte att nedlagt engagemang värdesätts.
För att bryta mönstret måste framförallt politiken visa att man verkligen önskar 
se en förbättring. Sedan måste såväl mänskliga som andra resurser tillskjutas 
för att bryta trenden, om alla önskar en utveckling av kulturturismen som en 
naturlig och samhällsekonomiskt viktig del av vardagslivet.
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Avslutande konferens, 
ett startskott 

Konferensen Kulturarv, Turism och Besöksmålsutveckling genomfördes 
5 oktober 2010 i Dalsland Center, Håverud, med upp emot 70 anmälda. 
Sammankomsten hade två syften; att göra ett avslut på förstudien men 
samtidigt vara ett startskott för en fortsättning i nya former. Efter nio 
presentationer genomfördes en s.k. bikupa där deltagarna kom med goda idéer 
och diskuterade möjligheter och framtid. Konferensen måste betraktas som 
lyckad med tydligt sikte på fortsatt dialog och samverkan (se bilaga 3).
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Förstudiens förslag

Övergripande vision
År 2013 är Dalslands Kanal ett attraktivt besöksområde med tydlig nationell 
lyskraft baserad på både natur- och kulturarvsupplevelser. Håverud som unik 
kulturmiljö bildar ett nav för lokala satsningar. Håveruds engagerade invånare 
och rika föreningsliv är motor i de etablerade nätverken utefter kanalen. 
För att uppnå visionen föreslås följande målbilder.

Målbilder 2013 – då ska varje besökare ...

vara införstådd i att järn och trä varit ursprung till kanalens tillkomst

ha en grundläggande kännedom om Nils Ericson  
och hans insatser i Dalsland

förstå akveduktens värde som teknisk innovation 

kunna besöka minst 20 platser utmed kanalen där platsens historia  
finns tillgänglig 

få en minnesvärd kulturupplevelse i Håverud och Dalsland Center  
dit minst 200 000 personer söker sig varje år

känna ett gott värdskap hos de ortsbor besökare möter, oavsett profession   

möta genomtänkt marknadsföring av såväl samhällen som sevärdheter

uppleva besökta samhällen som välkomnande 
och med lätt tillgänglig information om ortens service och sevärdheter.

Projektresultat
Resultaten har i stort korresponderat mot förstudiens syfte och engagemanget 
utefter kanalen har varit påfallande från alla berörda organisationer. Det är en 
viktig slutsats som visar på invånarnas intresse för utveckling av turismen och 
samhällena. Kontakterna med skolorna har däremot varit begränsade förutom 
Stenebyskolan. I en efterföljande bearbetningsprocess får därför skolornas och 
skolpersonalens delaktighet i samhällsutvecklingen stå i fokus. Inte minst då ett 
framtida EU-projekt ser barn och ungdom som viktig målgrupp. 



22

Skapa nytt projekt 
– ett svenskt-norskt EU-samarbete fr.o.m. 2011

Här avses att bygga tydlig samverkan mellan Kanalmuseerna i Örje och 
Håverud samt Bomullsspinneriet i Tistedalen för främst pedagogisk utveckling 
riktad mot skolor och övriga besökare. Samtidigt behöver museimiljöerna 
och utställningsmediet utvecklas i Örje, i Tistedalen och i Håverud. Här kan 
laboratorieverksamheten i Örje ses som förebild för Håverud. Kopplingen till 
naturen utefter kanalen blir på så sätt självklar (se bilaga 1). Efter samråd med 
norska partners utgår projektsamarbetet från tre huvudspår: 

1. Utveckla berättelserna om industrihistorien utmed kanalen. 
Håverud och Örje, men också Bomullsspinneriet i Tistedalen bildar 
naturliga centra. Vidareutveckla utställningstekniker för presentation 
om industrihistorien med multimedia och interaktivitet som 
utgångs-punkter och med barnfamiljen som prioriterad målgrupp. 
I Dalslands Center föreslås utställning enligt separat förslag efter 



23 

samarbete med Högskolan i Skövde, via s.k. Mission24. 
Här bör fortsatt samverkan med studenterna bilda utgångspunkt för 
tekniklösningar och innehåll (se bilaga 2). Synopsis och manusarbetet 
kan med fördel bearbetas i studiecirkelform. Här är väsentligt att 
såväl Kanalmuseet som Dalslands kanal AB känner sig delaktiga i 
processen. 

2. Kanalbolagets tidigare satsning på besöksmål utefter kanalen 
förslås också ingå i planerat EU-projekt för att där utvecklas med 
övrig industrihistoria. 

3. Naturpedagogik och miljöfrågor med bas i det uppdrag som 
finns för Kanalmuseet i Örje. Förverkliga ett samarbete mellan 
kommunerna i Dalsland inom miljösektorn som innefattas i planerna 
för ett kommande EU-samarbete.

4. ”Pappersbruket”, med industriell och hantverksmässig tillverkning. 
Vi önskar att utveckla handpapperstillverkning som pedagogisk 
plattform i Håverud och i Örje. Fokus föreslås ligga på skolorna med 
konkreta aktiviteter för och med barn men även turister sommartid.

Etablerade  nätverk och fortsatta samråd

De tre utvecklingsgrupperna kommer att ha olika förutsättningar för att 
fortsätta en egen process. Här kommer förhoppningsvis Håverud att framstå 
som det goda exemplet mot bakgrund av redan etablerad lokal samverkan. 
Det viktiga blir nu att de som engagerat sig kan ta med aktuella frågor i sina 
egna befintliga nätverk. På så sätt fortsätter processen i andra grupperingar. En 
handfull förslag ses av Leaderengagerade som lämpliga utvecklingsfrågor och 
kommer då att bearbetas inom denna samverkansform (se bilaga 1). 

Riktade åtgärder – i samverkan mellan 
ideellt föreningsliv och lokalt näringsliv

Fortsatta samråd i befintliga kultur- och intressegrupperingar med fokus på 
utvecklingsgruppernas förslag, lämpade för lokalt engagemang. Här är viktigt 
att utse ”nyckelpersoner” som tar med utvalda frågor för att processen inte ska 
avstanna. Utarbeta gemensam annonsstrategi i samhällena för optimal känsla 
för värdskap. Det är viktigt att se Dalslands kanal AB som partner (se bilaga 1). 
Kanalbolaget förväntas också bli en viktig samarbetspartner i ett kommande 
EU-projekt. Utvecklingsgruppernas mer näringsinriktade förslag överlämnas
till lokal köpmannaförening, entreprenörer m.fl.
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Riktade åtgärder – kommunerna och Dalslands Turist AB

Berörda kommuner måste granska samhällena utifrån ett besökarperspektiv 
och bereda vägen för en trivsam vistelse utöver själva besöksanledningen. 
Förslag från utvecklingsgrupperna pekar på parkeringsplatser, belysning, 
hänvisningsskyltar m.m. som försvårar snarare än underlättar vistelse och 
logistik. DTAB föreslås stödja Leadersamverkan i arbetet med att skapa 
vandringsleder med vandringskartor i åtminstone fyra samhällen, Håverud, 
Långed, Bengtsfors, Gustavsfors (se bilaga 1). Melleruds kommun bör förtydliga 
sina ambitioner avseende Dalsland Centers framtid. Dalslands Turist AB 
förväntas också bli en viktig samarbetspartner i ett kommande EU-projekt.

24242444444
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�Bilagor 1–3

1  Utvecklingsgruppernas förslag riktade mot Leadersamverkan, framtida   
 EU-projekt, det ideella föreningslivet, näringsidkare, kanalbolag,   
 kommuner och turistbolag.

2  Den industrihistoriska utställningen – rapport med förslag till    
 utställningstekniker i Dalsland Center.

3  Tummen upp för Dalsland. Rapport efter konferensen Kulturarv,   
 turism och besöksmålsutveckling i Håverud 2010-10-05.

 



Utvecklingsgruppernas förslag riktade mot  

 Leadersamverkan

Värdskap och delaktighet 
Det finns stort behov av kurser i värdskap/bemötande, vilket går i linje med 
att få ”folket runt kanalen” delaktiga i områdets utveckling som besöksmål. 
Kanske kan vi sammanföra olika lokala aktörer i en gemensam utbildning/
kurs? Här ska begreppet ”folk” innefatta t.ex. anställda på bensinmackar, taxi, 
affärsinnehavare etc. vilka ofta är de som möter besökare först.

Intressant fråga för Leader. Ta reda på exempel och tidigare genom-
förda projekt via DTAB. Kurser bör hållas lokalt för uppbyggnad av 
lokalt nätverk.

Biblioteken kan ses som nav i ett värdskapstänkande. Deras lokali-
sering och samlingar, i kombination med släktforskning, kan bli både 
arena för kunskapshöjning men också plats för att möta intresse för 
berättelser (insamling och återberättande) och att söka samhällets 
rötter. Lokala aktiviteter kan arrangeras med biblioteken som motor, 
inspirerade av ”Homecoming Scotland” m.fl. platser. Emigrationen är 
för övrigt ett värdefullt tema för rätt förståelse av bl.a. industrihistorien.

Leader har pågående projekt om emigration, med Melleruds museum 
som nav.

Inledande samarbete pågår tillsammans med Skottlands inland, med 
utbytesresor och projektidéer; vandring, skidor, fiske, mountainbike/
naturturism.

�
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Trycksaker
Broschyr med tilltalande karta över varje samhälle (påtagligt intresse från 
Håverud, Långed, Bengtsfors, Gustavsfors) med historik och sevärdheter. 
Kartan innefattar vandring i samhällets intressanta områden. 
Viktigt att varje ort/plats profilerar sig med det som är historiskt naturligast. 
Broschyrerna känns igen på gemensam layout. Kopplas med fördel med
s.k. RF-taggar. Dessa kan bli ett nytt verktyg där besökare formar sin vistelse 
på egen hand.

Husens historia; ovanstående kan med fördel kompletteras med kulturhistorisk 
information som föreslås presenteras på metallskyltar, monterade på berörda hus 
(enl. exempel Öregrund, Uddevalla m.fl.)

Bra idéer för Leader, kräver lokalt engagemang och kunskap, kanske 
kombinerat med värdskaputbildning. Utvidgas lämpligen med 
Värmlandssidan, Årjängs kommun. Borde vara attraktivt för förstudiens 
utvecklingsgrupper att jobba vidare med. 

Viktigt att kopplingen vandring-värdskap är tydligt via broschyren/kartan.

Litterära vandringar och kyrkogårdsvandringar är exempel på special-
vandringar, såväl med som utan guide. Informationsskyltar med citat ur 
välkänd litteratur är komplement.



Bilaga 1

Storytelling
Hela Dalsland Berättar. Årslång satsning för att fånga upp Dalslänningarnas 
historier, om industrier och kanalen men även annat som hör samman därmed 
från de senaste 100 åren. Berättarsugna sänder in sina alster via lämpligt media, 
web, mail eller post till utsedda mottagare. Även viss fältinsamling kan ske, 
där student kan göra ett examensarbete. Lokalradion kanske? Kräver nära sam- 
verkan med hembygdsrörelsen, PRO, andra ideella föreningar, studieorganisa-
tioner, lokalpressen m.fl. Materialet som samlas in formas för användning i 
dramavandringar, bygdespel, infoskyltar, webben, geocaching, publikation.

Insamling kan även ske genom att bjuda in ortsbor till berättarkvällar 
där de förtäljer sina upplevelser av slussar och kanal/industrihistoria. 
Exempel på berättelser är ”knapplådan” (Bengtsfors), 
Gutstavsfors kvarn m.fl.

Viktiga kontakter: Dalslands litteraturförening (Bokdagarna) tidskrift 
Korpgluggen samt Dalslands skrivarförening med tidskriften Dalpennan, 
Boken kommer m.fl..

Notera regionens kultursekretariat med satsning på storytelling.

Koppling finns till pågående fotobok från fotoklubbar i flera kommuner 
där bild och text/poesi/berättelser skulle kunna följas åt.
Kontakt: Jan Stalfors, Färjelanda, håller i boken som är ett Leaderprojekt 
i vardande.



Utvecklingsgruppernas förslag riktade mot  

framtida svensk-norskt  
EU-projekt

Historisk utställning
Utställning alt. 1 om kanalhistoria, Nils Ericson och industriutvecklingen. 
Förslaget innefattar ett särskilt Akveduktmuseum senast 2018 med kanalen och 
Nils E. i fokus men med början i DC. Här föreslås en större teknisk utställning 
ta form snarast, på mellan 300–600 kvm yta, där upplevelsen håller hög 
kvalitet. Särskild hänsyn ska tas till barns behov av lek och upptäckter.  
Kostnad beräknas till 20 000:-/kvm dvs ca 10 miljoner kr.

Utställning alt. 2 att helt fokusera på multimediateknik och skapa en ”black-
box” där golv, väggar och tak utnyttjas. Innehållet kan dels utgå från historie-
berättandet men också fungera som strategispel. Högskolan i Skövde är intres- 
serade av samarbete. Förslag att förstudien bekostar (6 000:-) en grupp studen-
ter som via ”idé-smedja” under 24 timmar kommer med ett antal förslag för 
fortsatt intern diskussion. För slutproduktionen är kostnaden ännu ej beräknad. 
Samarbetet med Högskolan troligen acceptabel men tekniken kostar mer.

Fotosession; uppmärksamheten kring planering av utställning/museum ökas 
om en fotosession arrangeras, med fokus på akvedukten, och med efterföljande 
utställning i Dalslands konstmuseum. 

Web-presentation
Allt viktigare oavsett besöksmålets uttryck och innehåll. På Vestro Gothias hem-
sida (www.vestrogothia.se) finns mycket material om regionens historia. 
Speciell satsning på barn finns i Tidsjakt. VG kan vara arena även för  
detta projekt liksom Bohusläns museums hemsida Utgångspunkten  
www.utgangspunkten.se. Webanvändning och hemsida är idag ett måste i 
turistiska sammanhang. Här är viktigt att lägga information där man enklast 
finner den, kanske www.dalsland.com och att hela kanalen innefattas i 
presentationen.

Besöksplatser
Informationsskyltar vid särskilt utvalda besöksplatser utefter kanalen där 
industrihistorien exponeras med lämpligt antal skyltar och invid platser där 
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historien är tydlig. Kanalhistorien finns förberedd på 17 platser (invid slussarna) 
där fundament redan rests men skyltar saknas (formgivet underlag finns). 
Förfrågan om samverkan har gått till Stenebyskolan som ser en tävling som 
lämplig insats för förslag på spännande design av platserna. 
Jmfr. www.ekomuseum-gransland.org m.fl. 

Geocaching; populärt och växande lockbete till sevärdheter. 
Vid geocaching placerar man systematiskt ut cachar (gömda skatter) 
i intressanta kultur- och naturmiljöer och på det sättet bidrar till att fler 
besökare kommer till dessa platser. Ett lustfyllt ”tävlingsredskap” för 
vandring och upplevelser oavsett ålder och med koppling till regionens 
tema Kultur och hälsa. Webben utgör viktig del i aktiviteten. 

Järnvägen har också haft enorm betydelse och bör naturligtvis synas i de 
insatser som beslutas, såväl i utställning som i arrangemang i landskapet. 
Kanalen är inte enda länken i transport- och industriutvecklingen i 
Dalsland. 

Trycksaker
Även om förslaget med broschyrer/kartor över samhällena är överflyttad till 
Leadersamverkan krävs trycksak även i ett parallellt, gränsöverskridande projekt. 
Här ser man ett behov av en översikt över hela kanalsystemet (med Norge) med 
de informationsplatser som väljs ut på båda sidor gränsen. Trycksakerna i båda 
projekten måste innefatta info om samarbetet mellan projekten för att skapa en 
helhet i utbudet/en. Även utformningen av produkterna bör granskas utifrån 
gemensam målsättning.

Bilaga 1



Utvecklingsgruppernas förslag riktade mot  

Ideella föreningslivet, 
näringsidkare 
och kanalbolaget

Mötesplatser och värdskap
Lanthandelns roll som nav för förmedling och aktiviteter bör utvecklas. 
Dessa lever redan i hög grad på turismen och på många ställen fungerar som 
lokal turistinformation och samlingsplats året runt. Projekt pågår där bidrag ges 
till personalökning med sikte på turismen, bl a hos Optimisten i Gustavsfors. 
(Marita Närtell,  – Årjängs kommun, utvecklare och bra kontakt för projektidé.)

Hemvändardagar, ”Homecoming” a la Scotland m.fl. platser. Liknande 
arrangemang finns redan i bl.a. Mellerud. Kan detta utvecklas på fler platser?

Amfiteater nedanför kanalmuseet. Dalslands Kanal AB äger marken. 
Jmfr. gärna Örje kanalmuseum där nybyggd scen finns.

Slussvakterna ses som synnerligen lämpliga nav för informationsspridning 
och något av centra för kommunikation mellan många besökare och samhället. 
Viktiga värdar för samhället.

Nya tekniker
Nya tekniker måste utvecklas, inte minst vid egen vandring. Via handdator, 
mobiltelefon eller s.k. RF-taggar som kan bli ett nytt verktyg där besökare 
formar sin vistelse helt på egen hand (se även urval för Leadersamverkan).

Dalsland Runt; lek och spel via Webben är lockande för alla åldrar. 
Dalsland runt är ett kombinerat web- och sällskapsspel som utvecklas våren -10. 
Önskemål om samverkan finns i samband med framtida EU-projekt; 
se Utställning alt 2.

Konst och uttryck
Ljusspel; genomtänkt Belysning är effektiv stämningsskapare. 
Akveduktområdet synnerligen lämpligt objekt. 
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Web-cam mot akvedukten med möjlighet att ”kolla nuläget” online. 
Kräver kanske belysning året runt? Idén tillför en hemsida aktualitet, 
speciellt sommartid.

Konst på Baldersnäs. Internationella konstnärer, tillsammans med master-
studenter från Steneby gör besöksmålet till en fantastisk upplevelse a´ la´ Pilane, 
Tjörn. Kanske med Eldfest i augusti-september? Kanske med trädgårdskonst?

Fotoutställning om Långeds/Mustadfors samhällen, industrier och människor
i t.ex. godsmagasinet, åtminstone sommartid.

Bygdespel i Håverud med sikte på nationellt intresse med såväl proffs som 
amatörer. Ansökan för förstudie inskickad till Västra Götalandsregionen i 
november. Förslag om beställning av ett verk, teater eller ännu hellre musical/
opera, som handlar om kanalens tillkomst och historia. Teater/bygdespel 
med kanal- och industrihistorisk bakgrund kan även ske på t.ex. Billingsfors 
”amfiteater”. Teatersällskap finns, liksom många musiker och sångare.

Dans, eld och ljud; industrimiljöer kännetecknas ofta av rörelse och rytm. 
Dans är därför en stark upplevelse i dessa miljöer, även ljus och ljud.
Även eld är effektivt och lockar alltid publik (arrangemang höst -09). 
Akveduktområdet är en av flera lämpliga platser för olika uttryck. 
(Tidigare ljusprojekt vid akve-dukten numera släckt.)

Flytande konserter, varför inte på en pråm. Arrangera som musikfestivalen 
”Musikkanalen” med framträdanden på lämpliga platser utefter kanalen. 
Kanalbåtar och rälsbuss måste vara synkade tidsmässigt så det passar ihop med 
såväl temaresor som konserter. 

Utställningsplatser; permanent utställning om Långed/Mustadfors industri-
historia kan förverkligas i byggnaden Buseberget (Mustad). Samtidigt skulle 
denna lokal passa för konstnärlig verksamhet, konserter m.m. Här kan samsas 
verkstäder och ateljéer för konstnärer och hantverkare, ett lokalt Långeds-
museum, café m.m. och med optimalt läge vid kanalen. Dals Långed har en 
lång tradition av konst och hantverk med osedvanligt många framstående 
utövare. Ingenstans finns en samlad utställning av verk framställda av dessa 
konstnärer. Utställningsyta finns även i gamla kvarnen i Gustavsfors där lokal-
historien kan presenteras.

Reseminnen; nydanande ”souvenirer” utav hästskosöm, halm m.fl.
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Reseprodukter
Bygga begreppet Temaresor med kanalbåtar som kan handla om 
industri/kanalhistoria eller konst/hantverk med besök i fabriker, 
platser med historia, konsthallen, Stenebyskolan och hos konstutövare.

Weekendkort på kanalen för privatbåtar. Som följd finns önskemål om
längre öppettider för slussarna.
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Utvecklingsgruppernas förslag riktade mot  

berörda kommuner 
och turistbolag

Kommunalt värdskap
Rusta upp samhället/samhällena till välkomnande besöksmål. 
Blommor, vägar, trottoarer, parkeringsplatser, toaletter, belysning är 
väsentliga delar av ett gott värdskap.

Behov av strategisk användning av vägskyltar kan bli ett eget projekt, 
ett designprojekt via Leader.
 
E45 borde bli eget designprojekt mot bakgrund av en icke attraktiv 
förbifart och därmed att negativt profilområde för Dalsland.

Eye-catcher 1; symbol för Håverud och akvedukten, placerad vid huvudled. 
Detta förslag kan vara aktuellt för varje ort som därmed profilerar sig med 
ortstypiskt objekt. Formgivning utifrån design/konsthantverk, kanske via 
Steneby. Reklamfinansiering för långsiktig drift kanske en möjlighet. 
En lågprisvariant är en välkommen-skylt vid samhällets infarter, gärna med 
tydlig profilering mot ortens historia (eller t ex konstverksamheterna för 
Långed). En eye-catcher kan även vara ortstypiska gigantfotografier alternativt 
konstnärliga alster alternativt jätteobjekt som ”profilprodukt”  där samhällets 
historiska industri/er profileras. (t ex hässkosöm i jätteformat). 

Eye-catcher 2; nygjutna lock för gatubrunnar, med för samhället typiskt 
innehåll som poängterar ortens särprägel.

Guideutbildning och information
Behov som växer i framtiden på olika nivåer och innefattande olika specialiteter, 
såsom natur- och kulturvandringar, dramavandringar, berättelser etc.  
Via DTAB/Andreas planeras guideinventering med sikte på utbildning och 
kvalitetssäkring, dock främst inriktad på naturguidningar. Dalslandsaktiviteter, 
Dalslands resort, Västsv Turistrådet, Vuxenskolan några av tänkbara intressenter. 
Mål är att etablera guidepool där olika former av naturguidningar ingår (svamp, 
växter, djur, vatten, klättring etc). Var finns då tankarna på kulturguider? 
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Kulturtemat måste ingå om vi ska lyfta in historien och närma oss den redan 
etablerade natursektorn. Utbildningen bör kopplas till berättelsetemat (se hela 
Dalsland berättar; urval framtida EU-projekt). 

Informationsspridning; det måste vara enkelt för alla i samhället att finna 
och ta till sig aktuell information/reklam som tillgängliggörs för turister/
besökare (ex Dalslandsfilm). Viktigt för känslan av delaktighet och värdskap. 
Kan förverkligas via lämplig hemsida. 

Är www.dalsland.com denna eller kommunernas hemsidor?

Uppmärksamhet för en sevärdhet kan även skapas via radion där 
lokalsändning ”bryts” för information om t ex Dalsland/Håverud/
kanalen som besöksmål. 

Vandringsleder
Vandring är en av Dalslands specialiteter och utbudet är omfattande. 
Intresset för vandring ökar, inte minst nu då pilgrimsleder är en vår tids stora 
attraktioner. En kanalvandringsled är under diskussion men flera deltagare 
menar att redan befintliga leder är eftersatta och dessa kräver genomgripande 
underhållsåtgärder. Finns verkligen resurser till fler leder? Pilgrimsleder är för 
övrigt objekt där diskussion om upprustning alt. anläggning pågår på flera håll 
i regionen. 

Vandringsled Upptäcktsstigen, utmed sjön Höljen, från Håverud söderut till 
Åsensbruk (gamla jvg-spåret) med modeller av inhemska djur och spår efter 
djur, utsiktstorn i form av älg, ”naturlabb” för alla med barnasinnet i behåll. 
Förslaget binder samman tre samhällen med outtömliga möjligheter till natur- 
och kulturupplevelser.

Mervärden; hästskosöm-travtävlingar. Exempel kan vara Mustadfors-Långed 
där informationsplats med skyltar berättar om tillverkning av hästskosöm som 
kan kopplas till nutida travverksamhet i Årjäng för att bygga upp mervärden. 
Viktigt att leta dylika sammanhang och se kanalen som ”ledtråd” oavsett region/
kommungränser.
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1.�Idépresentation�

�

Själva� kärnan� i� vårt� koncept� är� att� presentera�Dalslands� industriella� historia�med�

hjälp�av�modern�teknologi.� Idén�växte�fram�genom�uppdragsgivarens�uppmuntran�

att� försöka� skapa� någonting� helt� nytt,� någonting� som� inte� provats� på� i�

museirelaterade�sammanhang�förut.��

Efter�undersökningar�av�lokalen,�platsen�och�den�huvudsakliga�målgruppen�kom�vi�

fram� till� att� det� var� oerhört� viktigt� att� behålla� de� två� huvudgrupperna� som� varit�

vanligast� vid� Dalslands� museum� sedan� tidigare,� nämligen� barnfamiljer� och�

pensionärer.� Utöver� detta� ville� vi� även� försöka� bredda� målgruppen� och� skapa�

någonting� helt� nytt� som� skulle� attrahera� även� andra� åldersgrupper.� Dessutom�

anpassade� vi� vårt� koncept� för� att� passa� som� ett� slags� bokningsbart� ”event”�med�

större�grupper�som�skolor,�föreningar�och�företag�i�åtanke.��

�

1.1�Kort�beskrivning�av�konceptet�

�

Den� mest� grundläggande� delen� i� vårt� koncept� är� att� med� hjälp� av� detaljer� som�

inredning,� ljussättning,� ljudanläggning� och� liknande,� skapa� en� känsla� hos� de�

besökande� att� de� går� in� i� ett� datorspel.� Lokalen� är� vidare� försedd�med� tre� olika�

sektioner� som� är� uppdelade� utifrån� industrihistoriens� grundpelare,�

naturresurserna;� vatten,� berg� och� skog.� Sektionerna� i� sin� tur� är� uppdelade� i� sex�

stationer� innehållande� problem� av� olika� slag� som� deltagarna� ska� lösa.� Golvet� är�

utformat� som� ett� traditionellt� brädspel� där� deltagarna� själva� får� anta� rollen� som�

spelpjäser.�Spelet�de�deltar�i�går�ut�på�att�de,�genom�att�klara�de�olika�problemen,�

samlar�”nycklar”.�Nycklarna�används� i�ett�senare�skede�till�att� låsa�upp�det�som�vi�

valt�att�kalla�det�hemliga�rummet,�där�ett�större�digitalt�slutspel�kommer�att�finnas.



Bilaga 2 

4

�

2.�Rummets�utformning�

�

2.1�Inredningsidéer�

�

När�besökarna�kommer�in�ska�det�kännas�som�om�de�har�klivit�rakt�in�i�ett�datorspel�

och� att� de� själv� fungerar� som� spelkaraktärer.� Vi� har� hämtat� vår� huvudsakliga�

inspiration�från�80�talets�futurism�och�arkadspel.�Bildskärmarna�som�utgör�mediet�

för�minispelen�på�de�olika�stationerna�är�tänkta�att�monteras�på�ljussatta�plexiglas.�

För�att�få�spelarna�att�känna�sig�små�i�det�stora�rummet,�i�den�stora�rymden,�är�det�

viktigt�att�hela�utrymmet�är�målat�svart,�svarta�väggar,�tak�och�golv.�Det�ska�dock�

inte�kännas�läskigt�eller�skrämmande,�utan�rummet�ska�vara�väl�upplyst�med�ljus�i�

klara� färger.� Väggar� och/eller� tak� kan� med� fördel� kläs� i� tyg� för� att� dämpa�

ljudvolymen�i�rummet.�På�golvet� i� rummet�finns�det�steg�representerade.�Vi�hade�

tänkt� oss� sammanlänkade� hexagoner� likt� steg� på� planen� till� ett� brädspel� som� till�

exempel� Risk.� Stegen� har� en� utav� tre� olika� färger� som� representerar� de� tre�

huvudsektionerna�inom�industrihistorien:�berg,�vatten�och�skog.��

Hexagoner� och� geometriska� former� är� det� centrala� temat.� Det� främjar� inte� bara�

den� traditionella� bilden� av� datorspelsmiljön� i� sitt� sätt� att� fungera� som�

motsvarigheter� till� skärmens� uppbyggnad� av� pixlar,� utan� är� även� fördelaktig� ur�

rymlighetssynpunkt.�De�geometriska� formerna�kan�nyttjas� från�flera�olika�håll�och�

på� så� vis� få�en�ytterst� effektiv�placering� i� rummet.�Det�är� viktigt� att� rummet� inte�

känns�trångt�och�därför�vill�vi�inte�placera�in�alltför�mycket�möbler�där�inne.�Vi�ser�

att�det�är�av�ytterst�vikt�att�utnyttja�lokalens�takhöjd�och�rymliga�känsla�i�skapandet�

av�upplevelsen�som�är�utställningen.��

Vi�har�även�tagit� i�beaktande�tillgänglighetsfrågan�för�till�exempel�barnvagnar�och�

rullstolsburna,� varför�ovannämnda�möblering�känns�mycket� fördelaktig.�En�annan�

aspekt�är�tillgängligheten�för�till�exempel�synskadade,�vilken�skulle�kunna�lösas�med�

hjälp�av�bland�annat�uppläsning�av�frågor�vid�de�olika�stationerna�samt�skillnader�i�

material�mellan�golv�och�steg�på�spelplanen.�

�
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3.�Spelets�utformning�

�
3.1�Spelbeskrivning�

�

Det�är� tänkt�att�besökarna�när�de�kommer� in� i� spelrummet�ska� introduceras�med�

information�om�spelreglerna�genom�en�kort,�ständigt� löpande� introduktionsvideo.�

Information� som� ska� framgå� i� den� är� bland� annat� hur�man� spelar� spelet.� Det� vill�

säga�att�besökarna�genom�de�olika�stationerna�som�står�utplacerade�i�rummet�och�

genom�att�samla�på�nycklar�så�småningom�kommer�att�kunna�låsa�upp�ett�”hemligt�

rum”� som� innehåller� ett� avslutande�event.� Detta� låses� alltså� upp�med�de� nycklar�

besökarna�får�genom�att�klara�de�olika�utmaningarna�som�är�stationerna.�Eftersom�

vi� räknar� med� att� besökarna� kommer� att� variera� i� ålder,� samt� ha� en� varierande�

mängd� tid� att� spendera� i� rummet,� kommer� de� i� början� att� kunna� välja� den�

svårighetsgrad�de�tycker�passar�dem�bäst.�Om�de�har�bråttom�kan�de�till�exempel�

välja� den� enkla� svårighetsgraden.� Detta� innebär� att� de� som� spelar� kommer� att�

behöva�samla�på�sig�ungefär�tre�nycklar,�vilket� innebär�att�de�kommer�att�behöva�

klara�av�tre�småspel�innan�de�kan�låsa�upp�det�hemliga�rummet�(istället�för�20�som�

kan�tänkas�vara�en�längre�och/eller�svårare�spelomgång).�

Spelinnehållet�är�baserat�på�familjesamarbete�men�går�att�göra�till�ett�rivalitetsspel�

för� t� ex� företag� och� vuxengrupper.� Att� göra� det� bokningsbart� gör� också� att�

utställningen� och�museet� blir�mindre� säsongsbundet� och� skulle� eventuellt� kunna�

hållas�öppet�även�på�höst�och�vinter.�

�

3.2�”Hemliga�rummet”�

�

Ett�exempel�på�vad�som�skulle�kunna�finnas�där�är�en�serie�mini�spel�där�målet�är�

att� samla� så�mycket� poäng� som�möjligt� (och� i� och�med�det� eventuellt� hamna�på�

någon�slags�high�score�lista).�Vi�anser�att�det�är�viktigt�att�samtliga�medlemmar�i�en�

familj� ska� kunna� ha� en� roll� i� det� hemliga� rummet.� Samtidigt� är� det� viktigt� att��

utmaningen�inte�förutsätter�en�stor�familj�för�att�kunna�spelas.�

Sluttävlingen�kan�vara�slussning�av�en�båt�eller�också�en�sammanfattning�av�tidigare�

tävlingsmoment.�

�
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3.3�Incheckningssystem�

�

Vi� har� diskuterat� olika� alternativ� för� den� tekniska� aspekten� av� incheckning� och�

lagring� av� spelarinformation� under� spelets� gång� en� hel� del.� Ett� alternativ� är� att�

använda�en�scanningsmaskin�à� la� ICA,�en�annan�rf�taggar�hämtade�ur�en�automat�

placerad� vid� ingången� till� spelet.� Dessa� alternativ� går� inte� enbart� i� linje� med�

datorspelskonceptet,� utan� gör� det� även� möjligt� attautomatisera� stora� delar� av�

incheckningen.� Andra� fördelar� med� dessa� alternativ� är� att� man� kan� reglera� hur�

många� som� är� inne� i� rummet� samtidigt.� Om� man� har� ett� visst� antal�

incheckningsapparater,� kan� automaten� tala� om� för� besökande� att� det� är� fullt� för�

tillfället� och� att� de� ska� komma� tillbaka� om�exempelvis� tio�minuter.� Detta� system�

fungerar�alltså�som�en�sorts�sluss�så�att�ingen�kan�gå�in�utan�att�vara�med�i�spelet.�

Dessa� system� är� även� relativt� enkla� att� skräddarsy� efter� önskemål.� Man� skulle�

exempelvis�kunna�göra�det�möjligt�för�besökande�att�vid�incheckning�skriva�in�sina�

egna� namn� och� välja� ett� lagnamn.� Dessutom� kan� utseendet� på� scannern� eller�

taggen�utformas�efter�behov.�En�annan�fördel�är�möjligheten�till�att�ha�en�databas�

med�utbytbara� frågor.�Med�andra�ord�kan�det� vara�möjligt� att� i� framtiden�enkelt�

ändra�hela�spelets�innehåll�efter�behag.�

�
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3.4�Sektioner�och�svårighetsgrader�

�

Utställningen�är�indelad�i�tre�sektioner:�Skog,�vatten�och�berg.�

Inom�varje�sektion�finns�förslagsvis�sex�stationer.�Dessa�ser�vi�som�bildskärmar�med�

datorspelsutmaningar,�cirka�två�stycken�per�sektion,�eller�mer�frågesportsliknande�

utmaningar,�cirka�tre�stycken�per�sektion.�Den�kvarvarande�stationen�ser�vi�som�en�

rent� fysisk� utmaning/upplevelse� för� de� allra� minsta.� Vi� har� jobbat� fram� den� här�

fördelningen� med� den� diversifierade� målgruppen� i� åtanke.� Även� om� detaljerna�

kring� spelets� totala� antal� stationer,� sektioner� och� utmaningar� är� anpassningsbara�

anser�vi�den�här�fördelningen�tre�två�ett�som�optimal�för�att�aktivera�alla�besökare�i�

den�grad�som�det�på�förhand�är�möjligt�att�förvänta.�Variationen�i�krav�som�de�olika�

typerna�av�utmaningar�ställer�på�spelaren,�i�kombination�med�den�anpassningsbara�

svårighetsgraden� tror�vi� kommer� leda� till� att� spelet�blir�en�uppskattad�upplevelse�

för�alla�besökare�oavsett�ålder.�

Svårighetsgrad� kan� väljas� vid� början� av� spelet� och� reglerar� huvudsakligen� hur�

många�av�de�stationerna�som�laget�med�spelare�måste�klara�av.�Exempel�på�skala�

för�spelets�svårighet,�med�andra�ord�hur�många�nycklar�som�behövs�för�att�låsa�upp�

det�hemliga�rummet:�

�

Antal�klarade�stationer:�

LÄTT:�3�–�5�st�

MELLAN:�7�–�10�st�

SVÅR:�15�–�18�st�

�
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3.5�Utmaningar�

�
Vi�har�jobbat�fram�tre�olika�typer�av�utmaningar�som�spelarna�kan�ta�sig�an�vid�de�

olika�stationerna.�Varje�station�utgör�en�av�dessa�tre�understående.�Med�detta�sagt�

menar� vi� inte� att� vi� ska� kategorisera�människor� efter� ålder� då� de� kommer� in� till�

utställningen.�Uppdelningen�efter�åldersmålgrupp�är�endast�ett�verktyg�som�hjälpt�

till�vid�framtagningen�av�en�utställning�som�kan�tilltala�alla�åldrar.�

�

De�olika�typerna�av�utmaningar:��

3st�

Frågesport� med� möjlighet� till� teknisk� variation� vad� gäller� svarsmetod.�

(Röstigenkänning,�laserpekare,�etc.)�

2st�

Kortare� datorspelsliknande� utmaningar� (till� exempel� Wii� Sports�liknande� eller�

enklare� pussel).� Här� är� det� tänkt� att� det� finns� utrymme� för� att� äldre� barn� och�

tonåringar� fysiskt� ska� få� genomföra� olika� tekniker� som� använts� genom�

industrihistorian�i�Dalsland.�Exempelvis:�Valsning,�tillverkning�av�papper,�kontroll�av�

slussar�etc.�

1st��

Spel� med� fokus� på� fysisk� aktivitet� framför� problemlösning� som� i� huvudsak� ska�

intressera�de�allra�yngsta�besökarna.�Exempelvis:�Perceptionsspel�så�som�att�känna�

på�olika�material�och�kanske�identifiera�namn�och/eller�användningsområde.�

�

�
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�

�

3.6�Utförligare�om�ett�par�spelidéer�

�

� Gissa�materialet:� Besökaren� kommer� fram� till� tre� svarta� boxar�med�

hål.� Han/hon� ser� inte� vad� som� finns� i� hålen,� och� ska�med� hjälp� av�

känsel� och/eller� lukter� gissa� sig� fram� till� rätt� material� i� alla� boxar.�

Belöningen�är�som�vid�andra�stationer;�en�nyckel.�

� Vem� är� detta:� Kan� vara� en� bild� på� en� person� som� varit� viktig� för�

industrihistorien.� Ett� samarbete� med� det� närliggande�

hembygdsmuseet� är� ett� alternativ,� där� information� som� finns� på�

deras�utställning�sätts�på�prov�i�spelet.�Detta�lockar�då�också�folk�att�

besöka�museet.�Man�skulle�även�kunna�utvidga�detta�ännu�mer�och�

låta� hela� Håverud� involveras.� Man� skulle� kunna� trycka� upp�

skattkartor�som�delas�ut�i�Dalslands�turistbyråer.�Då�kan�man�genom�

att� följa�skattkartan�besöka�olika�delar�av�Håverud�och�samla�på�sig�

information� som� senare� kan� användas� för� att� få� maximalt� med�

poäng.� Eftersom� svårighetsgraden� är� anpassningsbar� undviker� vi�

problemet� i� och� med� varierande� förkunskaper� hos� besökarna.� Alla�

kommer�ha�chansen�att�ta�del�av�det�hemliga�rummet,�vilket�vi�anser�

som�viktigast.�

� Valsning:�Genom�ett�minispel�genomför�besökaren�valsning�av�olika�

material� och� justerar� temperaturer� för� bästa� utförande� av� detta.�

Information� om� valsning� kommer� i� så� fall� också� finnas� tillgänglig� i�

film��och�textformat.�När�fel�material�eller�temperatur�anges�i�spelet�

visar� en� animation� att� processen� misslyckas,� ifall� spelaren� gör� rätt�

vice�versa.� Spelet�är�även� tänkt�att� innefatta�någon� form�av� rörelse�

från�spelaren�för�att�driva�på�materialet�genom�valsarna.��

� Elektricitet:�Någon�form�av�kopplingsstation,�möjligen�ett�traditionellt�

”slide�pussel”� med� olika� bitar� som� föreställer� olika�

kopplingsmöjligheter� och� som� skjuts� runt� av� spelaren.� Här� finns�

möjligheter� att� med� glödlampor� eller� andra� elektriska� objekt� i� den�

verkliga� världen� påvisa� att� spelaren� kopplat� rätt.� Vi� höjer� dock� ett�

varningens�finger�mot�att�föra�in�många�olika�objekt�i�rummet�för�att�

undvika�att�upplevelsen�blir�kluven�och�rörig.�Vi�vill�att�rummets�stil�

skall�hållas�ren�och�fräsch�utan�de�störningsmoment�som�till�exempel�

alltför�utsvävande�installationer�kan�innebära.�
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� En� enklare� variant� av� Whac�a�mole:� Ett� problem� som� ska� lösas,�

exempelvis�en�slussport�med�vattenläckage,�där�spelarna�genom�att�

trycka�på�upplysta�knappar�så�fort�de�kan,�ska�försöka�stoppa�flödet.�

Knapparna� ska� vara� utspridda� på� en� vägg� och� spelaren/spelarna�

behöver�röra�på�sig� för�att�kunna�trycka�på�den�knappen�som�lyser.�

Detta� väldigt� fysiska� spel� tror� vi� tilltalar� barn� som� bekant� gärna� lär�

och� upptäcker� genom� lek� och� fysisk� aktivitet.� Genom� att� tillföra�

möjlighet�till�att�ändra�svårighetsgrad�(hastighet�och�tidsbegränsning)�

kan�även�det�här�spelet�vara�något�för�andra�grupper�av�besökare�än�

just�de�allra�minsta.�

� Wii�Sports�modellen:�Med�hjälp�av�datorspel�som�hämtar�inspiration�

från�Wii�spel,�kan�gruppen�utföra�fysiska�rörelser�som�sedan�överförs�

till�spelet�på�skärmen�via�alternativa�kontrollmetoder�(exempelvis�via�

gyro�och�eller� rörelsekänslighet).� Ett�exempel�är�att�deltagarna� får� i�

uppgift�att�hugga�ved.�Man�skulle�även�kunna� lägga�till�en�tidsgräns�

för�spelsessionen�för�att�öka�spänningen.��

�
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4.�Filmutställning���en�brygga�mellan�de�olika�generationerna�
�

Eftersom�det� finns� två� stora�målgrupper� vi� inriktar�oss�på,� barnfamiljer� och�äldre�

besökare� från� en� tidigare� generation;� tycker� vi� att� det� är� viktigt� att� anpassa�

utställningen�till�bägge�grupperna.�

Spelet� kan� verka� främmande� för� en� äldre�målgrupp.� Som� komplement� till� spelet�

hade�vi�tänkt�en�serie�mer�traditionella�filminstallationer.�Filmmaterialet�kan�visas�

på�fem�skärmar�och�innefatta�fem�kapitel� i�samma�berättelse.� I� filmen�Rembrants�

bekännelser�ser�vi�ett�fungerande�berättandesätt�där�historien�delas�upp�i�samma�

kapitelform.�Vi�tänkte�ta�inspiration�därifrån.�

Filmerna� kan� kronologiskt� följa� Dalslands� utveckling� (och� fall?)� som� industri.�

Alternativt�kan�temat�på�filmerna�följa�tre�naturresurser�så�som�i�spelet.�Filmerna�

kan� komma� att� innefatta� blandade� tekniker.� Det� vill� säga� både� live� footage� och�

korta�loopningsbara�animationer.�Till�exempel�ett�kort�animerat�klipp�som�visar�hur�

slussarna�öppnas�och� stängs.�De�olika� avsnitten� tänks�ha�en� längd�på�2�3minuter�

var.�

Innehållet�i�filminstallationerna�skall�vara�faktabaserat�och�bestå�av�relevanta�delar�

i�Dalslands�teknikhistoria.�Arkivmaterial�skall�användas� i�mån�av�tillgång.�Vi�tänker�

oss� att� det� kan� finnas� privata� fotografier� och� filmer� som� visar� området� och� dess�

strukturer�som�kan�vara�av�intresse�och�relevans.�Det�kan�tänkas�ligga�en�aningen�

dramatisk�berättarröst�över�filmen�för�att�dra�in�besökarna�på�ett�djupare�plan.�

Rummets�formspråk�innefattar�”äkta”�material�såsom�ritningar,�foton�samt�föremål�

(verktyg�och�andra�tidstypiska�industriföremål).�Rummets�layout�skall�påminna�om�

spelets.�En�lösning�skulle�kunna�vara�i�någon�form�av�labyrint.�Det�är�inte�meningen�

att�besökaren�skall�gå�vilse�utan�endast�påminnas�om�ett�spel.�

Vi� tror� att� genom� en� filmutställning� lättare� kunna� ta� in� publiken� och� förmedla�

teknikhistorien.�Den�huvudsakliga�anledningen�till�att�vi�väljer� filminstallationer�är�

för� att� det� är� tröttsamt� för� besökaren� att� stå� och� läsa� en� aldrig� sinande� våg� av�

informationsskyltar.��

Vi�vill�med�filminstallationerna�tilltala�en�äldre�publik�samtidigt�som�informationen�

skall� vara� lättillgänglig� för�alla�besökare.� I�detta� inkluderar�vi� inte�mindre�barn�då�

det�verkar�orealistiskt�att�lägga�krav�på�att�de�ska�kunna�ta�åt�sig�av�teknikhistorian�

och� mer� komplicerade� fakta.� Barn� kan� säkert� uppskatta� vissa� delar� av�

filmutställningen,� så� som� verktygen,� ritningarna� och� animationerna,�men� även� ta�

till� sig� vissa�delar� av� informationen.�Vi�hävdar�att� upplevelsen� för�de�allra�minsta�

ligger� i� utställningen� som� är� spelet.� Dessutom� är� det� lättare� för� besökare� att� få�

högre�poäng�i�spelet�om�de�tagit�del�av�filmutställningen.�
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Det�är�närmast�omöjligt�att�utesluta�kulturen�från�den�tekniska�historien�men�vi�vill�

inte�låta�den�ta�över�filmernas�innehåll.�Detta�har�vi�valt�för�att�inte�ta�publik�ifrån�

hembygdsmuseet.� Filmerna� skall� inte� vara� personporträtt� och� därigenom� visa� på�

människors� levnadssätt� i� området� utan� hellre� beskriva� maskiners� funktion,�

konstruktion�och�varför�industrin�var�belagd�till�just�denna�punkten�geografiskt�sett.
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5.�Budget�

�
Vi�har�inte�tagit�fram�några�siffror�över�vad�projektet�skulle�kosta�att�genomföra�

eftersom�det�inte�är�inom�vårt�kompetensområde.�Vi�har�däremot�valt�att�bifoga�

förklaringar�över�vad�de�olika�materialen�som�ska�användas�bör�ha�för�egenskaper�och�i�

vissa�fall�har�vi�även�kommit�med�prisexempel.�

�

�

5.1�Interiör�

�
Plexiglas�

Det�är�viktigt�att�plexiglaset�vi�använder�till�montrarna,�på�vilka�spelskärmana�ska�

monteras�är�slittåligt.�Därför�har�vi�kommit�fram�till�att�glaset�bör�har�en�tjocklek�på�

åtminstone�en�centimeter.�Det�finns�ett�glas�kallat�”Gallery”�på�marknaden�som�kan�

vara�att�föredra.�Glaset�tillverkas�efter�specialbeställning�och�går�att�hitta�hos�flera�olika�

återförsäljare.�Vi�har�tittat�igenom�vanliga�priser�på�plexiglas�och�en�vanlig�siffra�för�

tjockt�plexiglas�(2,5�cm)�är�3400:��/�m²�(observera�att�detta�pris�inte�är�ett�exempel�på�

kostnaderna�för�”Gallery”).�

�

Grundfärg�till�tak�och�väggar�

Vi�föreslår�att�svart�industrifärg�ska�användas�på�grund�av�dess�stryktålighet.�Väggar,�

tak�och�skiljeväggar�ska�målas�och�det�krävs�omkring�11�burkar�färg�á�10�liter.�Golv�kan�

också�komma�att�behöva�grundmålas,�liksom�att�skiljeväggarna,�som�inte�skall�täckas�

med�draperat�tyg,�kan�behöva�flera�strykningar�med�färgen.�

�

Tyg�

Långsidorna�i�spelrummet�är�tänkta�att�täckas�med�svart,�matt,�draperat�tyg.�Dess�

funktion�är�att�fungera�som�välkomnande�(till�skillnad�från�den�hårda�betongen)�samt�

att�dämpa�ljuden�från�de�olika�montrarna�och�installationerna.�Totalt�behövs�omkring�

432�m²�tyg.�

�

�

5.2�Utrustning�

�
Ljud�

Det�kommer�att�behövas�mindre�högtalare�som�sänder�ut�ett�väl�riktat�ljud.�Minst�en�

stereohögtalare�för�varje�station�och�därtill�tre�för�vardera�sektion.�Totalt�27�stycken.�

De�ska�användas�för�uppläsning�av�frågor,�skapa�simpla�miljö��och�atmosfärljud�och�

ljudeffekter�till�spelen.�Högtalarna�måste�riktas�så�att�de�enbart�påverkar�spelaren�i�det�

specifika�området�av�rummet�som�ljudet�är�avsett�för.�Detta�för�att�man�inte�ska�
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överösas�av�ljudintryck�från�många�olika�håll.�

�

Högtalarna�behöver�monteras�i�taket�med,�förslagsvis�svart,�armatur�och�kopplas�till�

något�form�av�system�som�knyter�samman�rätt�högtalare�till�rätt�skärm.�Ett�annat�

alternativ�är�att�vissa�högtalare�ersätts�genom�inbyggda�högtalare�i�spelskärmarna,�

detta�avser�då�områdena�uppläsning�av�frågor�samt�ludeffekterna.�Eftersom�

miljöljuden�är�gemensamma�för�hela�sektioner�kan�dessa�däremot�inte�monteras�i�

skärmarna.�

�

�

5.3�Tjänster�och�lönesatta�positioner�

�
Byggnadsarbetare�till�uppförande�av�väggar,�montering,�möbler�till�lobby�och�

eventuella�sittplatser�i�själva�spelrummet.�Om�det�görs�satsningar�för�att�ha�

utställningen�i�bruk�vintertid�innebär�detta�även�att�någon�skall�isolera�och�

energieffektivisera�lokalen.�Det�här�är�såklart�en�mödosam�och�framförallt�kostsam�

process�men�vi�rekommenderar�att�lokalen�görs�tillgänglig�vintertid�för�att�kunna�nyttja�

vår�utställningsidé.�Dessutom�är�elektronisk�utrustning�känslig�för�temperaturväxlingar.�

�

Glasmästare�som�tillverkar�och�monterar�plexiglasmontrarna�samt�andra�former�av�ställ�

och�hållare�till�dessa.�

�

Elektriker�för�montering�till�belysning�i�plexiglasmontrarna�samt�alla�kablar�till�och�från�

skärmar�och�högtalare,�oavsett�om�de�dras�i�tak�eller�golv.�

�

Informationsekniker�eller�någon�som�är�kunnig�inom�ämnet�databaser�och�skapandet�

av�tekniska�lösningar�kring�lagrande�av�information.�Det�kommer�att�behövas�någon�

form�av�databas�vilken�form�och�omfattning�utställningen�än�tar�an.�

�

Vi�föreslår�att�det�fortsättningsvis�bör�tillsättas�en�projektgrupp.�Projektgruppen�jobbar�

med�vidareutveckling�av�konceptet�och�koordinerar�realisationen�av�projektets�olika�

delar.�Denna�kan�förslagsvis�innefatta�några�studenter�vid�Högskolan�i�Skövde�(från�

programmen�Datorspelsutveckling�och�Dokumentär�Medieproduktion)�för�

kvalitetssäkring�men�även�för�utveckling�av�själva�utställningsmaterialet.�

Projektgruppen�kommer�också�att�behöva�en�konsult�med�erfarenhet�av�

upplevelseproduktion�som�kan�arbeta�med�att�ta�fram�ett�budgetutkast�och�ge�

experthjälp�angående�projektet�i�stort.�Inom�projektgruppen�finns�också�plats�att�

inkludera�intressenter�från�näringsliv,�kommun�och�region,�och�lokala�företagare,�

eldsjälar�med�andra�ord.�Att�omarbeta�projektets�omfattning�för�att�sedan�delvis�eller�

helt�finansieras�som�ett�EU�projekt�är�också�en�tanke.



Bilaga 2 

15

6.�Kontaktuppgifter�
�

�

Halima�Handulleh��

Filmberättare�och�Projektledare�

Dokumentär�Medieproduktion,�Högskolan�i�Skövde�

070�4661327,�halle_41@hotmail.com�

�

Oskar�Nordström�

Grafiker�och�Spelutvecklare�

Datorspelsutveckling,�Högskolan�i�Skövde�

076�8085463,�oskar_n1@hotmail.com�

�

Julia�McDowell�

Illustratör�och�ansvarig�för�formalia�

Skrivarlinjen,�Fridhems�Folkhögskola�

0733�894608,�julia_mcd@hotmail.com



Bilaga 2 

16

7.�Bilagor�
�

Här�bifogar�vi�bildmaterial�från�föredraget�I�Håverud.�

�

1. Grov�idéritning.�

�

�

�
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2a.�3D�modell�av�lokal.�(Exklusive�tyg�och�ljussättning.)�

�

�

�

2b.�3D�modell�exklusive�spelplan.�

�
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3. Exempel�på�planlösning�i�rummet�som�blir�spelplanen.�
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Konferens 

5 oktober 2010

Dalsland Center

    Tummen upp för Dalsland
Kulturarv, turism och besöksmålsutveckling

Energifylld samverkan för Dalslands kulturarv

 DALSLAND CENTER I HÅVERUD med akveduktten i bakgrunden

En eldig publik, engagerade föreläsare och en publikdragande landshövding 
– detta var ett givande koncept när ett 70-tal politiker, tjänstemän, 
entreprenörer, representanter från turistbolag och liknande träffades den 5 
oktober i Håverud. Dagens ”huvudperson”, det vill säga Dalslands kanal med 
den viktiga akvedukten, fanns inom synhåll som en påminnelse om varför man 
samlats. 

LANDSHÖVDINGEN LARS 
BÄCKSTRÖM uppmanade 
dalslänningarna att se alla 
fantastiska möjligheter istäl-
let för problemen. 
    — Prins Eugen sa att 
Dalsland är ett Sverige i min-
iatyr, då man kan komma hit 
och se hela Sverige på en liten 
yta. Då kan man fråga sig vad 
Sverige är? Enligt kulturarvet 
är det stort, mörkt, folktomt 
och fattigt och precis så är 
Dalsland, sade Bäckström och 
fick direkt med sig publikens 
skratt. 

SOM ETT KINDERÄGG. Det 
är så som Bäckström beskriver 
Dalsland. 
   — Dalsland är Europas 
närmaste vildmark och har 
samtidigt en väl fungerande 
infrastruktur. Det är som en 

enda stor nationalpark, ett 
trygghetspaket med allt det 
vilda på samma gång. Ni 
måste förstå vilken otrolig 
upplevelse det är att komma 
hit för en till exempel en kines. 
Det är mörkt, folktomt, rikt 
och vackert.

BÄCKSTRÖM ANSÅG att en 
av de stora utmaningarna är 
att få in Dalsland i männis-
kors medvetande och i detta 
arbete kan Länsstyrelsen vara 
till stor hjälp. Det finns pengar 
att söka. Mer än hundra mil-
joner kronor i landsbygdsstöd 
finns att tillgå varje år.

TUMMEN UPP  för Dalslands framtid

AKVEDUKTEN
— Här i Dalsland center sitter 
industrihistorien i väggarna, 
inledde Robert Svensson som 
är kommunalråd i Mellerud. 
   Han berättade om bakgrun-
den till dagens konferens. En 
förstudie har tagits fram för att 
undersöka hur man ska kunna 
förstärka kopplingen mellan 
Dalslands kanal – turism – 
industriarv. Ett femtiotal idéer 
har satts på pränt och syftet 
med dagens konferens var att 
sprida budskapet ytterligare 
samt att samla in ännu fler 
idéer. 
   Robert Svensson pratade om 
akvedukten som en oslipad 
diamant med stor potential 
att förädla. Han berättade om 
akveduktens värde som teknisk 
innovation och att den skapar 
en stark identitet för hela 
Dalsland. 

INDUSTRI-

HISTORIEN I 

VÄGGARNA

Robert Svensson 

inleder konferensen



IDÉER & GODA EXEMPEL 
Kultur är lönsamt

Det finansiella 
kapitalet bara toppen 
av ”isberget”.
Tommy Andersson

TOMMY ANDERSSON från Han-
delshögskolan, Göteborgs 
Universitet föreläste om att 
kultur inte kan betala sig 
med inträdesavgifter. Det är 
det runt omkring som skapar 
mervärde, det vill säga att 
gästerna behöver bo, äta etc. 
   Dessutom är det vi kallar 
det finansiella kapitalet 
bara toppen av ”isberget”. 
Värden som vi inte ser direkt 
är bland annat det sociala 
(gemenskap), det humana 
(kunskap och hälsa) och poli-
tiska kapitalet (lokal identitet).  
   — Satsa på kultur, det är bra 
för lokalbefolkningen och då 
kommer det även folk från 
andra håll. Ni måste utveckla 
de lokala kulturattraktionerna 
så att de passar turisterna, det 
går inte att ligga och lata sig. 

Paketera

Naturupplevelser 
ska packas ihop med 
kulturturismen.
Jonas Dahl 

DALSLAND BEHÖVER SLÅ IHOP 

kulturupplevelser med de 
andra produkterna. Detta 
hävdar Jonas Dahl från Västs-
venska turistrådet. Han menar 
att framgång hänger på hur 
man bygger upp de andra 
produkterna kring kulturtur-
ismen. 
   Hur ser då den typiska kul-
turturisten ut och går det att 
tjäna pengar på den? Jodå, 
hävdar Dahl, kulturturisten 
har högre inkomster och 
spenderar mer pengar än 
andra turister. Andra egen-
skaper är att kulturturisten 
reser mer och gärna på andra 
tider än högsäsong. Det är 
dessa turister Dalsland enligt 
Dahl ska satsa på. 
   — På Västsvenska turistrådet 
är vi inte intresserade av kul-
turturismen av någon slags 
bevarandeskäl utan för att det 
är en näring. 
   Dahls tips till Dalsland är 
att paketera det som är styr-
kan,  det vill säga till exempel 
kanotupplevelser, ihop med 
kulturturismen.
  — Ledorden ska vara unic-
itet, autenticitet och upplev-
else – ta med er detta, avslutar 
Dahl sitt föredrag. 

 

En helt galen idé

Vi vill leda fritids-
båtarna genom 1844 
års slussar. 
Lisa Jonsson 

LISA JONSSON från ” Trollhättan 
– Vänersborgs slussområde” 
berättar om det spännande 
projektet eller som hon själv 
uttrycker det ”den helt galna 
idén” att år 2013 leda fritids-
båtarna genom 1844 års slus-
sar i Trollhättan. 
  — Det kom upp som en kul idé 
från sjöfartsverket, som inte 
kunde driva frågan eftersom 
de enbart ska jobba med den 
kommersiella trafiken. Därför 
ville de att Innovatum skulle 
jobba med detta. Nu ska man 
undersöka om det är möjligt, 
om det går att genomföra. 
   Bakgrunden är den besvärli-
ga trafiksituationen i Trollhätte 
kanal där det finns en konflikt 
mellan den kommersiella båt-
trafiken och fritidstrafiken, 
berättar Jonsson. 
   Nu har Sjöfartsverket, Vat-
tenfall och Trollhättan stad 
gått ihop för att bevara och 
utveckla fall- och slussområ-
det och dess unika industrikul-
turella miljön. 

 

JONAS DAHL, Västsvenska turistrådet

LISA JONSSON  

Trollhättan – Vänersborgs slussområde



MÖTEN ÄR EN NÖDVÄNDIGHET
Näringslivet och 

kulturen – samverkan 

som ger mervärde
Se till att mötas människor emellan.
Pernilla Warberg 

PERNILLA WARBERG från Föreningen Näring och 
Kultur berättar att en av organisationens uppgifter 
är att utbilda näringslivet i kulturhistoria. En viktig 
faktor här är att få kultur och näringsliv att samver-
ka för att lyckas med att 1+1 ska bli 3 och ibland 4.
    — När man går in i ett samarbete är det inte alltid 
man har klart för sig vad resultatet blir. Ibland ser 
man efter ett tag att det blivit något helt annat 
och något mycket bättre än man förväntat sig, 
säger Warberg.
   Warberg förklarar att det finns många sätt att 
samverka förutom att skicka pengar mellan varan-
dra. 
    — Ofta hävdar kultursektorn att de inte vill bli 
ägda av näringslivet, men det handlar om att ha 
ömsesidig nytta av varandra. Det kan exempelvis 
handla om att man gör något så unikt och annor-
lunda tillsammans att man får utrymme i pressen. 
   Warberg säger att det inom näringslivet kan 
handla om att skapa en stolthet, en känsla av 
att ”vi stödjer det lokala kulturlivet”. Det finns en 
rad spännande exempel på samarbete mellan 
näringsliv och kultur som den nyfikne kan fördjupa 
sig i såsom Gunnebo slott & trädgårdar, Marks 
kommun – Rydal design center samt Maritiman 
– kulturkalaset. Warberg avslutar med en uppman-
ing till att samverka. 
   — Se till att mötas människor emellan så kommer 
det att ge effekt! 

PERNILLA WARBERG, Föreningen Näring och Kultur



NILS ERICSSONS akvedukt 
är unik. Benny Ruus, chef 
för Dalslands kanal betonar 
akveduktens betydelse för 
hela Dalsland. 
   — Vi har 25 mil kulturhisto-
ria som det är viktigt att för-
valta. Akvedukten är ett unikt 
stycke inustrihistoria. Idag när 
folk undrar var man kan få 
mer information om anläg-
gningen, så finns det inget att 
hänvisa dem till. En viktig del 
i dem turistiska utvecklingen 
är att kunna berätta om det 
vi har. 

25 MIL KULTURHISTORIA

Mötesplats Håverud

BERÄTTA OM DET

BENNY RUUS, chef för Dalslands kanal

 NILS ERICSSON,  svensk friherre och ingenjör



Som en energikick!
Ett av de inslag som under dagen skapade 
mest energi i lokalen var tre studenter från 
Högskolan i Skövde. Genom Mission24 fick 
Halima Handulleh, Julia McDowell och 
Oskar Nordström uppdraget att på ett 
”innovativt sätt försöka få fram Dalslands 
industriella historia”. Eller som studenterna 
själva uttryckte uppdraget – ”Hur kan man 
på ett roligt sätt vilja lära sig mer om detta 
utan att bli uttråkad?”
   — Vi började med att fundera på hur vi 
ska kunna få hit fler turister än pensionärer 
och barnfamiljer. Svaret blev att skapa en utställning som ett 
brädspel där varje besökare är en spelpjäs. 
   Med inspiration från den digitala spelvärlden framförde 
de tre studenterna sitt förslag som täcker in både inomhus- 
och utomhusaktiviteter. Förutom en utställningen inne på 

DIGITALT, när studenterna får bestämma 

BHÖGSKOLESUESTUDENTER, Julia McDowell, Oskar Nordström och Halima Handulleh

Dalsland Center är tanken att besökarna ska ta sig 
ut i omgivningen och leta reda på information och 
stationer.
   — Vi vill skapa en datorspelkänsla där vi får per-
sonen att känna sig som en spelkaraktär. Därför har 
vi valt en design med geometriska former, färger 
från pacman och donkey kong. Ett par stationer ska 
likna Wee Sports. 
   Genom att göra det till en upplevelse i tiden skulle 
besökaren lära sig under tiden man spelar. Oavsett 
grupp eller typ av människa så skulle alla få ut något 
av detta. Även klasser och företag skulle kunna boka 
in detta under hela året.

Detta föredrag satte igång publiken som höll med om att ung-
domarna är inne på helt rätt spår!

!
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En av de saker som konfer-
ensens deltagare var överens 
om i slutet av dagen var att 
det måste till ”mera verkstad,  
mindre snack”. Alla delades in 
i smågrupper som tog fram 
idéer för det fortsatta arbetet.             
Det framkom att idéer finns 
det gott om, men inga eller 
otydliga arenor där idéerna 
omsätts i praktiken. 

Följande två uppställningar 
kan illustrera förslagen.

MERA VERKSTAD , mindre snack

ENGAGERADE KONFERENSDELTAGARE  med förslag på vägar till framgång
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Resurser finns 

att tillgå
Vi måste hitta 
mötesplatser.

Andreas norum från 
Dalslands Turist AB pratar om 
kulturarvet som en resurs och 
hävdar att det finns mycket 
resurser att tillgå. 

  — Om vi kan hitta mötesplat-
serna för samverkan så kan vi 
nog hitta monetära medel.

« Dalslands kanal, fakta 

Dalslands kanal börjar 
i Köpmannebro vid 
Vänern. Engelsman-
nen Roger Pilkington 
utnämnde denna 
kanal till världens 
vackraste! Den bör-
jade byggas 1864, och 
254 km och 31 slus-
sar senare blev den 
färdig, år 1868. Ändå 

är bara en enda mil 
grävd kanal, resten är 
naturligt sjösystem. 
   Kanalen är öppen för 
båttrafik juni - augusti 
årligen. 
   Kanalens stora 
s e v ä r d h e t  ä r 
Akvedukten i Håver-
ud. Den var en genia-
lisk lösning på ett 

stort problem. Det 
verkade inte möjligt 
att bygga kanal och 
slussar här pga den 
mjuka berggrunden 
och den djupa kanjo-
nliknande dalen där 
älven störtade fram. 
   Den ansvarige för 
projektet, Nils Erics-
son, förordade att 

en akvedukt skulle 
byggas över den 
svåraste delen och 
att kanalens övre del 
skulle läggas på en 
hylla på berget. Detta 
gjorde man och nu 
finns även järnvägs-
bro och landsvägsbro 
på samma plats! 

 ANSVARIGA

Förstudien har

genomförts av...

 

ANDREAS NORUM, Dalslands Turist AB

Dalslands kanal – turism – industriarv


