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HÄLJERED. Skeppet blir 
kanske Ales motsvarig-
het till den berömda 
dalahästen.

Ett vackert glas-
konstverk har tagits 
fram som en symbol 
för de vikingatida fynd 
som grävts fram i kom-
munen.

– Konstverket illus-
trerar vikingatiden 
och utgör samtidigt en 
profilprodukt för vår 
fantastiska historia, 
säger Bo Larsen och 
Bo-Holger Hasselqvist, 
initiativtagare och 
formskapare till konst-
verket.

Bo Larsen och Bo-Holger 
Hasselqvist har en passion och 
ett engagemang för Ales his-
toria som saknar motstycke. 
Duon är ofta ute och föreläser 
om historiska fynd som grävts 
fram i Göta älvdalen i allmän-
het och i Ale i synnerhet.

– Vi utgör Sveriges vagga 
och vår historia har verifie-
rats av kända arkeologer. Det 
hände betydligt mer här under 
åren 0-1000 än vad som har 
varit fallet under de senaste 

tusen åren, säger Bo Larsen.
– Intresset för Ales histo-

ria är oerhört stort, framfö-
rallt från Göteborgs sida som 
söker sina rötter. Göteborg 
går egentligen inte mot ett 
400-årsfirande utan snarare 
fyller de 2000 år.

Bo Larsen har knutit kon-
takter med bland annat Bu-
siness Region Göteborg och 
nyfikenhet finns också bland 
privata företag.

– Vi har byggt upp ett vär-
defullt nätverk. Bland annat 
har vi mycket kontakt med 
Göran Johansson, tidigare 
toppolitiker i Göteborg och 
som numera har ett antal sty-
relseuppdrag inom det priva-
ta näringslivet, som supportar 
vårt arbete, berättar Larsen.

Företag och privatperso-
ner har också visat intresse av 
att stödja det pågående forsk-
ningsarbete som Bo Larsen 
och Bo-Holger Hasselqvist 
leder.

– Det var så idén till Skep-
pet föddes. Glaskonstverket 
tillverkas i Småland, men den 
sista handen läggs här i Ale. 
Motivet är handblästrat, för-
klarar Bo-Holger.

Skeppet kostar 1 195 
kronor och faktum är att ett 

35-tal konstverk redan är ting-
ade.

– Varje konstverk är unikt 

och kommer att numreras. 
Numren läggs in på en världs-
karta som ligger på vår hemsi-

da, så att man kan se var i värl-
den skeppen hamnar, avslutar 
Bo Larsen.

CRM, WEB, kWh, MVG, DM
Pirrar det till när du läser rubriken? Bra. Snart behöver vi förstärkning här i Kungälv 
och söker därför en strukturerad marknadskoordinator med ett hjärta som 
klappar lite extra för CRM-strategier och webutveckling. 

Projektanställning i minst 1 år med chans till förlängning. Ansök senast 
31/10 2011. Ring John 0303-38 30 60 eller gå in på gotaenergi.se.
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– Skeppet en profil för vikingatida fyndingatida fynd

PÅ VIKINGAGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bo Larsen och Bo-Holger Hasselqvist visar stolt upp det glaskonstverk som nu går att beställa. Konstverket utgör en 
symbol för de historiskt intressanta fynd som gjorts i Ale.

ÄLVÄNGEN. Mysteriet 
och det misstänkta 
vikingafyndet på Göta 
älv utanför Älvängen 
förblir obekräftat.

Marinens välutbil-
dade dykare lyckades 
inte ta sig ner till fynd-
platsen.

Förutsättningarna 
med stark ström och 
svåra vindförhållanden 
omöjliggjorde uppdra-
get.

Marinens röjdykare tillhö-
rande ingenjörstruppen från 
Eksjö gjorde ett antal tappra 
försök för två veckor sedan att 
bringa klarhet i vad som kan 
dölja sig på åtta meters djup 
strax söder om Älvängen. 
Frågorna förblir dock obe-
svarade ett tag till.

– Det var en stor besvikel-
se just då, men med lite dis-
tans förstår vi bättre. Att dyka 
i Göta älv har kanske aldrig 
varit svårare än just nu. Vat-

tenståndet är över en meter 
högre än normalt och ström-
men är oerhört stark. Samti-
digt blåste det nordlig vind. 
Sikten i vattnet var inte ens 
tio centimeter. Att i dessa för-
hållanden försöka utföra ett 
uppdrag som kräver enorm 
precision och noggrannhet 
är i princip omöjligt, säger 
eldsjälen Bo Larsen.

Engagerade
Hoppet om att en dag få klara 
besked om vad som verkli-
gen gömmer sig både i his-
torien och just nu på Göta 
älvs botten har däremot inte 
minskat.

– Nej, marinens dykare är 
väldigt engagerade och har 
lovat komma tillbaka i vår 
och alla experter som vi har 
talat med är övertygade om 
att det är ett skepp som vi har 
hittat. Frågan vi ställer oss är 
bara hur gammalt det är? Vi 
tror att det är från tiden runt 
1000-talet och om allt vill sig 

väl är det världens bäst beva-
rade vikingaskepp som ligger 
konserverat i leran, säger Bo 
Larsen.

Likaså har spekulationer-
na kring fyndet i Göta älv 
fått många andra att reagera.

– Vi har blivit kontakta-
de från många olika håll. En 
av våra största supportrar är 
Göteborgs tidigare kommu-
nalråd, Göran Johansson. 
Han bidrar med all sin er-
farenhet och sitt fantastiska 
kontaktnät. Överhuvudtaget 
visar Göteborg stor nyfiken-
het, vilket vittnar om att det 
här kan vara något stort inte 
bara för oss i Ale kommun 
utan likväl för Göteborg och 
turismen i hela Västsverige, 
berättar Bo Larsen.

Turistnäringen
Han säger också att han vill 
sprida kunskap om vikten av 
att satsa på turistnäringen. I 
höst planerar han ett före-
drag för kommunala tjänste-

män, politiker och företagare.
– Här ligger vi långt efter, 

men det är aldrig för sent och 
i just Ale har vi många unika 
delar att marknadsföra redan 
idag. Tänk då om vi får upp 
ett 34 meter långt vikinga-
skepp… Då gäller det att vi 
är förberedda och alle man 
ombord!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Misslyckade dykningar i Göta älv
– Men i vår ska fyndet bekräftas

Stark ström och svåra vind-Stark ström och svåra vind-
förhållanden medförde att förhållanden medförde att 
dykningarna efter det miss-dykningarna efter det miss-
tänkta vikingafyndet i Göta tänkta vikingafyndet i Göta 
älv fick avbrytas. älv fick avbrytas. 
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UF-mässa med framgångar 
för Ale gymnasium Läs sid 3
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Manusstopp torsdag 3 november

Boka Er annons på 0303-333 739

Nyheter, tips eller ideer? Ring Jonas (0303-333 735) eller Johanna (0303-375 010)
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