
Striden vid Ales stenar, södra Skåne 
 
Toni kommentar: denna meningslösa strid symbolisera svensk 
turism på marknivå, så här fungera det på hundratals platser i 
landet, hot om polisanmälningar, nedtagning av skyltar, 
kommunanställd mot privatföretagare, och så har vi folk i 
Stockholm som ropar på mer pengar istället för att först ordna 
med klara regler så att turism kan utvecklas – frihet inom ansvar – 
utan en massa stoppklossar. 

 
Från http://www.trelleborgallehanda.se/article/20020705/YSTAD/107050616/1079 

Dubbla skyltar, dubbla budskap och dubbla guider. Striden 
mellan Riksantikvarieämbetet (RA) och Bob G Lind pågår 
fortfarande, sex år efter att Lind satte upp skyltar som i starka 
ordalag angriper RA:s information om fornlämningen. 
  
I fjor talades det om att Bob G Linds skyltar skulle plockas bort 
och han uppmanades av RA att själv avlägsna allt material. 
Utan framgång. Elisabeth Svalin, enhetschef för kultur och 
turism på RA: - Det här diskussionen har ju pågått i hundra år, 
och inte har det blivit någon förbättring. Problemet är inte att 
Lind och hans folk ger sin tolkning av Ales stenars ursprung, 
utan att han har skött det på ett så opassande sätt som faktiskt 
skrämmer besökare. Vi kämpar på som Don Quichote, men 
tyvärr hjälper det inte. Marken skyltarna är placerade på ägs av 
RA, men eftersom Bob G Linds skyltar inte är fasta saknar RA 
juridisk rätt att förbjuda skyltningen. - Vi skulle kunna använda 
oss av utmattningsmetoden, och forsla bort skyltarna, säger 
Elisabeth Svalin, som dock menar att det inte tjänar något till 
eftersom Linds medarbetare skulle sätta upp dem igen. De 
besökande tar dock det hela med ro. - Jag tycker att det är lite 
av underhållning, säger Solveig Laine från Nacka, som varje år 
besöker Ales stenar, och därför kunnat följa den långa 
konflikten. Några andra förbipasserande skrattar när de går 
förbi texten och skakar bara på huvudet. Men för många 
besökande som inte känner till konflikten är de dubbla 
skyltarna och guidningarna förvirrande. - Två olika guidningar - 
vilken ska man gå på? undrar någon. Ulla Berling och 
Margaretha Malmgren är Linds medarbetare och guider för 
dagen. När Riksantikvarienämndens guide Peter Jönsson är 
färdig gör de sig klara för att delge sina teorier. - 
Riksantikvarienämnden har hotat oss med polisen, men än så 



länge har inga poliser synts till. Och vi gör ju inget fel eftersom 
det är en allmän plats. Vårt budskap är ju sanningen, och det 
är viktigt att besökare får del av den, säger Margaretha 
Malmgren 
 
 
 


