
alekuriren  |   nummer 12  |   vecka 13  |   201110

2011  |   vecka 12  |   nummer 11  |   alekuriren 3

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 å d kif il j

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 
b k äf d hä i

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 
k d b d l

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 
fi iä k k i k

Här ligger ett världsarv

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

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-

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.
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NOL. Starka – och fram-
för allt många reaktio-
ner.

Avslöjandet om att 
det med stor sanno-
likhet ligger ett helt 
vikingaskepp i Göta älv 
engagerade aleborna.

– Många blev förvå-
nade och det bevisar 
att få känner till byg-
dens historia, säger Bo 
Larsen.

Förra veckans reportage om 
det sannolika vikingaskeppet 
på Göta älvs botten, söder om 
Älvängen, väckte stort intres-
se. Det lite mer insatta note-
rade emellertid att redan i 
juni 2007 gjorde Sjöfartsver-
ket en anmälan om ett miss-
tänkt föremål. Statens mari-
tima museer gjorde en ny re-
gistrering i december 2010, 
efter att ha blivit uppvak-
tade av fritidsarkeologerna 
Bo Larsen och Bo-Holger 
Hasselqvist. Om en månad 

kommer dykare att göra ett 
försök att fastställa vad som 
döljer sig i djupet.

– Själva formationen har 
varit känd sedan tidiga-
re, men ingen har tagit den 
på allvar. Enligt våra teorier 
finns det inget annat än ett 
skepp som har dessa mått. Vi 
är helt övertygade, men ser 
fram mot dykningarna, säger 
Bo Larsen som hade fullt upp 
den gångna veckan.

– Ja, det var många som 
ringde och förhörde sig om 
vad vi har fått fram. Roligt 
att flera skolor i Ale verkar 
ha tagit upp ämnet. Det är ju 
detta vi brinner för – att göra 
bygdens historia mer känd. 
Förra veckans många reak-
tioner visar att kunskapen är 
tämligen begränsad, vilket är 
synd med tanke på att vi tro-
ligtvis bor i Svea Rikes vagga.

Stort intresse kring fyndet
Faksimil vecka 12, 2011.

VIKING

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ALAFORS. Ale Elfören-
ings kontor i Alafors.

Det var platsen för 
det första kvartalets 
sista sopplunch.

Programvärden ALMI 
hade bjudit in Paul 
Blomgren, vd för Göte-
borgsföretaget Camera 
Center.

Ett 40-tal företagare kom till 
fredagens sopplunch i Ala-
fors. Efter att näringslivschef 
Jerry Brattåsen hälsat väl-
kommen överlämnade han 
ordet till Ale Elförenings vd, 
Stefan Brandt, som gav en 
kort beskrivning av sig själv 
och den nya satsning som 
bolaget står inför.

– Vi kommer att börja 
med elhandel i september. I 
första hand tänker vi foku-
sera på våra egna nätkunder, 
förklarade Stefan Brandt.

ALMI och dess finan-
sieringsrådgivare, Carin 
Ramneskär, presenterade 
stolt sopplunchens huvud-
attraktion, Paul Blomgren 
från Camera Center. Göte-
borgsföretaget som fick den 
åtråvärda utmärkelsen Årets 
Äventyrare 2010 av Business 
Region Göteborg. Det tre 
år gamla företaget har redan 
ett tiotal anställda och en 
omsättning på över 15 miljo-
ner kronor. Camera Center 
hyr ut inspelningsutrustning 
till professionella kunder, 
men är också motorn i det 

nya kluster för filmproduk-
tion som byggs upp i Goth-
enburg Film Studios i Lind-
holmen Science Park.

– Vi konkurrerar med 
bästa service och vi ligger i 
framkant i den teknologiska 
utvecklingen, säger Paul 
Blomgren.

Nästa sopplunch blir 
fredagen den 6 maj i BS 
Elcontrols nya lokaler i 
Älvängen. Dessförinnan 
väntar ett kvällsarrangemang 
på Kungsgården i Alvhem, 
onsdagen den 13 april. Då 
kommer den före detta 
åklagaren Barbro Jönsson 
att hålla ett föredrag under 
rubriken ”Civilkurage i var-
dagen”. Det blir också en 
presentation av Årets Före-

tagare, Årets Nyföretagare 
och Årets Entreprenör.

Företagare välkomnades till Ale Elförening
– ALMI värd för fredagens sopplunch

I ALAFORS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Paul Blomgren, vd för Camera Center i Göteborg, höll ett fö-
redrag i samband med fredagens sopplunch i Alafors.

Ale Elförenings vd, Stefan 
Brandt.

Näringslivschef Jerry Brattåsen.������
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