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ÄLVÄNGEN. En geologisk 
formation av blålera.

Den misstänkta fornläm-
ningen i Göta älv var inget 
vikingaskepp.

Det slår dykarnas rap-
port fast, uppgifter som 
inte tidigare presenterats 
för media.

Rapporten från Bohusläns 
museum som ansvarade för un-
dersökningen av den misstänkta 
fornlämningen i Göta älv, någon 
kilometer norr om Äskekärr, ger 
en annan bild av vad som fram-
kom efter dykningarna i oktober. 
Till skillnad från vad hobbyarke-
ologen, Bo Larsen, berättade för 
Alekuriren (vecka 42 2011) anses 
dykningarna ha varit lyckade och 
gav de svar som Länsstyrelsen be-
hövde.

– Vårt ansvar är att skydda 
och bevara fornlämningar. Med 
hänsyn till det som Larsen och 
hans kollega sade sig ha iakttagit 
beslutade Länsstyrelsen att staten 
skulle bekosta en besiktning av det 
eventuella vraket. Till skillnad från 
vad Larsen har uppgivit i media ge-
nomförde arméns dykare ett antal 
mycket lyckade dykningar på den 
aktuella platsen. De kunde kon-
statera att det inte rörde sig om 
någon fartygslämning utan det är 
en geologisk formation av blåle-
ra. Hela formationen som mycket 
riktigt höll måtten 35 x 3,5 meter 
undersöktes noggrant, men ingen 
träkonstruktion kunde upptäck-
as i leran. Jag var själv med i en 
av båtarna och såg hur besvikna 
Larsen med kollega blev, men is-
tället för att acceptera fakta bör-
jade de sprida osanningar. Det är 
ytterst allvarligt. Det här handlar 
om historieförfalskning och måste 
upphöra, säger Henrik Zedig, 
kulturmiljöenheten på Länssty-
relsen och tillägger:

– Jag har informerat dem om 
att det här leder till en mytbild-
ning som riskerar att eskalera, inte 
minst sprids detta på olika inter-
netforum. Det är bättre att Ale fo-
kuserar på det skepp som redan har 
grävts upp och ligger på stadsmu-
seet i Göteborg.

Alekuriren konfronterar Bo 
Larsen med uppgifterna och doku-

mentet från Bohusläns museum.
– Jag har hela tiden hävdat att 

de dök på fel ställe och vi försök-
te desperat få dem att byta posi-
tion. Det var kanske fel av mig att 
kalla dykningarna för ”misslyck-
ade”, men för oss var det så ef-
tersom vi vet vad vi har sett och 
dessutom anser att de var på fel 
plats. Dessutom var förhållande-
na mycket svåra och sikten dålig.

Uttalandet tillbakavisas om-
gående av Länsstyrelsen.

Nonsens
– Nonsens. Det var arméns 
dykare, experter på just den här 
typen av uppdrag, de undersökte 
exakt det område som Sjöfarts-
verket markerat. Dykarna är ut-
bildade för att dyka under dessa 
förhållanden och det var inget 
exeptionellt den här dagen. De 
kunde utföra sitt uppdrag och 
sikten var godtagbar, svarar 
Henrik Zedig.

Han menar också att det var 
mycket olämpligt att gå ut i 
media om det misstänkta fyndet. 
Att den här typen av händelser 
slutar med falskt alarm är mer 
än vanligt.

– Vi var kanske lite naiva, 
men vi ger inte upp. Vi tänker 
söka vidare med egna dykare, 
hälsar Bo Larsen.

Länsstyrelsen har satsat 
mellan 50-100 000 kronor på 
att undersöka objektet och 
anser precis som arméns dykare 
att några fler antikvariska insat-
ser i området ej är nödvändiga. 
Således finns det inte som upp-
givits tidigare några planer på 
fortsatta dykningar.

– Insatsen är avslutad och vi 
är nöjda med resultatet, även om 
det hade varit roligare om vi hittat 
något spännande, säger Henrik 
Zedig.

Efter att lokaltidningen kon-
fronterat Bo Larsen med uppgif-
terna valde han själv att publice-
ra dokumentet på Facebook, fast 
då med förklaringen att dykning-
en skett på fel ställe.
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Dokumentet som talar ett tydligt språk. Bohusläns museums rapport till Riksantikvarieämbetet.

Faksimil Alekuriren vecka 12 2011. Faksimil Alekuriren vecka 42 2011.

Glaskonstverk symboliserar Ales historia
ingatida fynd

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.

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 

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 

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

Stark ström och svåra vind-Stark ström och
förhållanden medförde att förhållanden me
dykningarna efter det miss-dykningarna eft
tänkta vikingafyndet i Göta tänkta vikingafy
älv fick avbrytas. 
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m Dokumentet som talar ett tydligt språk Bohusläns museums rapport till Riksantik i ä b t t
 Det har högsta priori den 6 december 2010 platsen djupt i leran och kan mycket 

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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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.

– Unikt fynd av troligt vikingaskepp på Göta älvs botten

– Enligt dykarnas rapport finns 
inget annat än blålera!

Vikingaskeppet en bluff?

KAN MAN ”GOOGLA” DITT FÖRETAG?
Internet växer och är idag världens näst största media, bara TV är större.
Vill man hitta något idag så ”googlar” man, telefonkatalogernas tid är sedan länge förbi.
Du kanske redan går i tankarna på att skaffa en hemsida men inte gjort slag i saken ännu?

Låt oss hjälpa dig med din exponering på nätet.
Vi utformar en hemsida efter din verksamhet och får er att synas.

Intressant? Kom upp på en kopp kaffe! Alternativt slå Adam eller Emil en signal
så berättar vi mer och svarar på dina frågor.

Du når Adam på 0303-333 734 och Emil på 0303-333 736.

(Och du, det kostar inte skjortan att skaffa en ny hemsida!)
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Vi vill ändra rubriken 
till ”Lyckade dyk-
ningar, men enligt 

oss, på fel ställe ”. Vi har fått 
påringning från Länsstyrel-
sen om artikeln i Alekuri-
ren, att beskrivningen inte 
stämmer med deras rapport. 
Vi vill betona att vi har haft 
och vill gärna fortsätta att 
ha - ett gott samarbete med 
Länsstyrelsen.

Men vi vill här förtydliga 
att vår syn är en annan än 
den Länsstyrelsen har. Vår 
uppfattning var och är fort-
farande att dykarna var på fel 
ställe! Vi var också med då 
dykningen skedde i oktober. 
Vår ambition är att fort-

sätta undersöka platsen. Vi 
kommer att försöka igen till 
våren 2012 efter vårfloden.

Vi har erfaren hjälp av  
dykarna Anders Gustavsson 
och Håkan Gustavsson. De 
har hjälpt oss tidigare och 
vi hoppas också att Jarmo 
Kuisma som har ställt upp i 
ur och skur har möjlighet att 
hjälpa oss med båt igen.

Vi kanske är hopplöst 
optimistiska och naiva, men 
vi kan inte släppa objektet 
förrän vi är helt säkra.

Emma Brinde
Bo Larsen

Bo-Holger Hasselqvist
Föreningen Götaälvdalen

Angående ”Misslyckade dykningar”


