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ÄLVÄNGEN. Ett tro-
ligt vikingaskepp har 
hittats på Göta älvs 
botten i höjd med 
Älvängen.

Alekuriren kan som 
ensamt media publicera 
det första bildbeviset 
(se sid 1).

– Fyndet har högsta 
prioritet hos Sveriges 
främsta marinarkeo-
loger och inom kort 
inleds en omfattande 
undersökning, säger 
upphittarna Bo Larsen 
och Bo-Holger Hassel-
qvist.
De båda entusiasterna job-
bade med att ta fram en 
karta som skulle illustrera 
Göta älvdalens spännande 
historia. För att göra den så 
detaljrik som möjligt tittade 
de också på en datascanning 
av Göta älvs botten som gjor-
des 2007.

– Plötsligt såg vi en for-
mation som påminde av ett 
skepps konturer. Vi började 

mäta och fick fram måtten 
34 meter långt och 3,5 meter 
brett. Det kändes bekant och 
visade sig stämma överens 
med vikingatidens långskepp 
som vi nyligen läst om. Vi 
tog kontakt med länsstyrel-
sen och ett antal arkeologer. 
De visade stort intresse för 
våra iakttagelser och sedan 
september har vi på olika sätt 
försökt få allt bekräftat, men 
den långa och kalla vintern 
har gjort det svårt, berättar 
Bo Larsen.

Innan isen täckte älven 
hann de genomföra två dyk-
ningar mot skeppet.

– Strömmen var för stark 
och det gick inte att ta sig 
ner, bekräftar Larsen.

När det återigen var möj-
ligt att ta sig ut till platsen 
tog hobbyarkeologerna med 
sig en IR-kamera för att dels 
kunna se dels fotografera 
fyndet. I fredags togs första 
bilden som visar en trolig 
skeppsreling av trä.

– Bilden är tagen från 
skeppets insida och ut. Vi 

har sett mer än vad som finns 
dokumenterat på bild och 
kan idag med säkerhet säga 
att vi har gjort ett historiskt 
fynd som kan få stor bety-
delse för arkeologernas slut-
satser för området, säger Bo 
Larsen.

Ärendet är nu uppe på 
riksnivå och eftersom det 
rör sig om ett världsarv 
har responsen varit snabb. 
I månadsskiftet april-maj 
kommer etablerade marinar-
keologer från Vänermuseet 
och Bohusläns museum att 
dyka på skeppet.

– Det har högsta priori-

tet. Syftet är att omgående 
kunna ta upp ett träprov för 
att åldersbestämma fyndet, 
säger Bo-Holger Hassel-
qvist.

Upptäckarna har redan 
haft långtgående diskussio-
ner med arkeologen Bengt 
Nordqvist om vad det tro-
liga fyndet kan få för bety-
delse. Han menar att det här 
är den sista pusselbiten som 
bekräftar att det var häri-
från som man seglade ut till 
Irland och Island. Det här 
var Sveriges hamn.

Sjöfartsverket markerade 
den 6 december 2010 platsen 

som fornfynd på sjökortet. 
Det är också ett bevis för att 
upptäckten anses så säker. 
Experterna hävdar att skep-
pet med stor sannolikhet 
är från 1000-talet. Vad som 
händer när arkeologerna 
bekräftat vikingaskeppet på 
åtta meters djup i höjd med 
Älvängen vet ingen, men 
spekulationerna är igång.

– Självklart ställer man 
kostnaden mot betydel-
sen för att ta upp skeppet. 
Huvudfrågan blir hur skep-
pet i så fall kan bevaras och 
konserveras. Nu ligger det 
djupt i leran och kan mycket 

väl vara helt bevarat. Per-
sonligen tror jag att världs-
organisationer och privata 
bidragsgivare kan bli så 
intresserade att ekonomin 
inte blir det stora hindret. 
Det är emellertid komplice-
rat eftersom fornfyndet är i 
statens ägo, vilket en privat 
finansiär kanske inte tycker 
är lika upphetsande, spekule-
rar Bo Larsen.

Här ligger ett världsarv

Frågorna är naturligtvis 
många. Hur kunde två hob-
byarkeologer gör en så stor 
upptäckt i ett område där 
många arkeologer redan har 
gjort omfattande undersök-
ningar? En slump?

– Jag vill inte kalla det för 

tur eller att det var en ren 
slump. Bo-Holger och jag 
är noga med detaljer. När 
vi skulle ta fram en pedago-
gisk karta över Göta älvdalen 
var det självklart att ta del av 
allt material. Vi tittar säkert 
också med betydligt friskare 
ögon och kanske ur ett annat 
perspektiv än de traditio-
nella arkeologerna, säger Bo 
Larsen.

De har båda ett stort 
intresse för historia och 
Larsen har tidigare varit 
initiativtagare till Leader-
projektet, En resa i tiden. 
Nu driver de istället Göta 
älvdalen.se som strävar efter 
att utveckla turistnäringen i 
närområdet.

Part i målet
– Vi kanske är part i målet, 
men faktum är att marken 
vi går på är Sveriges vagga. 
Vi är övertygade om att det 
finns fler unika fynd att göra 
om vi bara bestämmer oss 
för att ta vara på vår historia. 
Vår identitet ligger begravd 
här och vi behöver gräva upp 
den eller åtminstone bekräfta 
den för att vinna tillbaka vår 
stolthet. Genom att bekräfta 
den tror jag vi kan skapa en 
mycket mer intressant och 
spännande kommun att flytta 
till, fortsätter Bo Larsen. 

Att fyndet är en angelä-
genhet för riket och formellt 
sett nu ägs av staten stör inte 
upphittarna.

– Nej, men vi hoppas 
självfallet på någon form av 

belöning. Vår vision är att 
skapa ett vikingamuseum 
och skulle inte ha något emot 
att vara med och utveckla 
Ale vikingagård i framtiden. 
Den behöver entreprenö-
rer för att utvecklas och det 
finns mycket att göra, säger 
Larsen.

Båda tror att fyndet 
kommer att bli en världsny-
het. Vikingatiden engagerar 
många och de stora medi-
erna kommer att dansa runt 
upptäckten så fort den blivit 
bekräftad.

Inga tvivel
– För oss och alla de arkeo-
loger som vi har varit i kon-
takt med finns det inte längre 
några tvivel. Det kan inte 
vara något annat än ett skepp, 
frågan är om det är från 600-
talet eller 1800-talet. Allt är 
möjligt, men med tanke på 
tidigare fynd bör det vara ett 
långskepp från 1000-talet, 
säger Larsen.

Vad tycker ni man ska 
göra med skeppet?

– Självklart vill vi att det 
tas upp och då drömmer vi 

om ett jättelikt akvarium 
där vi kan beskåda skep-
pet – självklart vill vi ha det 
här – inte i Stockholm eller 
Göteborg.

En annan fråga är också 
vad skeppet kan innehålla. På 
den punkten är upptäckarna 

mindre pratsamma. De har 
gjort ytterligare iakttagelser, 
men nu väntar de spänt på att 
dykarna kan komma på plats.

Upptäckarna Bo Larsen och Bo-Holger Hasselqvist:
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FAKTA

En skeppsliknande formation upp-
täcktes av Bo-Holger Hasselqvist 
och Bo Larsen i september på en 
datascanning av Göta älvs botten. 
Två dykningsförsök genomfördes i 
oktober-november 2010 av Thomas 
Kangasoja och Anders Nilsson utan 
framgång. Med hjälp av ekolod och 
IR-kamera har upptäckarna skaffat 
bildbevis för sitt fynd. Måtten är 34 
x 3,5 meter, vilket motsvarar viking-

atida långskepp. I området runt 
Äskekärr har tidigare tre skepp hit-
tats under åren 1933, 1949 och 1993. 
Det största av dessa fynd har varit 
16 meter. Vänermuseet och Bohus-
läns museum kommer nu anlita arke-
ologisk spetskompetens där Staf-
fan von Arbin och Roland Petter-
son, som har dykt på 700 skepp får 
i uppdrag att leda undersökningen 
kring skeppet.

På jakt efter världsarvet. Bo Larsen och kollegan Bo-Holger Hasselqvist har vid flera tillfäl-
len letat efter det misstänkta vikingaskeppet, här med hjälp av en IR-kamera för undervat-
tensbruk. Historikern Bengt Wadbring följde arbetet intresserat i början av mars.

Det perfekta verktyget, en 
IR-kamera för undervattens-
bruk.

Upphittarna. Bo Larsen och Bo-Holger Hasselqvist, hobby-
arkeologer, gjorde det sensationella fyndet och upptäckten 
av ett troligt vikingaskepp på Göta älvs botten i höjd med 
Älvängen. Det skedde i samband med framställandet av en 
pedagogisk historiekarta över Göta älvdalen.

”Ingen slump att vi såg skeppet”

BO LARSEN
Ålder: 48
Bor: Nol
Familj: Sambo med Maria, tre 
barn, Alexandra 20, Christoffer 16, 
Felisia 9.
Yrke: Egen företagare, driver 
Göta älvdalen.se som syftar till att 
främja turistnäringen lokalt.
Aktuell: Upphittare av troligt 
vikingaskepp. Har alltid haft ett 
intresse för vikingar och arkeo-
logi.

BO-HOLGER 
HASSELQVIST
Ålder: 40
Bor: Älvängen
Familj: Två barn, Leon 10, Wilda 9.
Yrke: Illustratör Larsen Media.
Aktuell: Upphittare av troligt 
vikingaskepp. Drömde som liten 
om att bli arkeolog.

NOL. De kan ha upptäckt världens bäst bevarade 
vikingaskepp.

Bo-Holger Hasselqvist och Bo Larsen har burit 
på sin hemlighet sedan september.

– Vi har strävat efter att få så bra bevismaterial 
som möjligt för att undvika tvivel och när ärendet 
nu har högsta prioritet på riksnivå känner vi oss 
tämligen säkra på vår sak, säger de båda.
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