
BILAGA 1 
Sökord, träffar och fördelning i Mediearkivet 2011-03-25

SÖKNING 1: 
arkeolog* AND kulturarv
(365 dagar/storstadspress)

TOTALT ANTAL TRÄFFAR: 13
FÖRDELNING:
Dagens Nyheter 4
Expressen 3
Svenska Dagbladet 2
Sydsvenskan 2
Aftonbladet 1
Stockholm City 1

ANTAL VALDA ARTIKLAR: 2
FÖRDELNING: 
Dagens Nyheter 1 
(Därför rasar Pompeji på nytt)
Expressen 1 
(Våra kulturarv plundras av skattsökare)

SÖKNING 2: 
arkeolog* AND utgrävning
(365 dagar/storstadspress)

TOTALT ANTAL TRÄFFAR: 49
FÖRDELNING:
Sydsvenskan 24
Dagens Nyheter 9
Svenska Dagbladet 8
Göteborgs-Posten 5
Aftonbladet 2
GT 1

ANTAL VALDA ARTIKLAR: 4
FÖRDELNING: 
Dagens Nyheter 2 
(Nibbles folk åt med sina döda, Nordens bönder kom från 
Turkiet)*
Sydsvenskan 2 
(Stenålderns byar ligger kvar under matjorden, Snabbjakt på 
järnåldern)

SÖKNING 3: 
arkeolog* AND *fynd
(365 dagar/storstadspress)

TOTALT ANTAL TRÄFFAR: 185
FÖRDELNING:
Sydsvenskan 64
Svenska Dagbladet 33
Göteborgs-Posten 30
Dagens Nyheter 22
Kvällsposten 10
Expressen 8
Aftonbladet 7
Metro - Stockholm 3
Dagens Industri 2
Metro - Skåne 2
City Lund 1
Metro - Göteborg 1
Metro - Riks 1
Stockholm City 1

ANTAL VALDA ARTIKLAR: 4
FÖRDELNING:
Sydsvenskan 1 
(Isotoptest kan visa brandoffers ursprung)
Svenska Dagbladet 2 
(Nya fynd efter dyk vid Birka, Arkeologer kan ha funnit åldrig 
dildo)
Göteborgsposten 1
(Pussel av arkeologiska skatter)

TOTALT ANTAL VALDA ARTIKLAR: 8*
FÖRDELNING: 
Dagens Nyheter 2
(Därför rasar Pompeji på nytt, Nibbles folk åt med sina döda, 
Nordens bönder kom från Turkiet)
Sydsvenskan 3
(Stenålderns byar ligger kvar under matjorden, Snabbjakt på 
järnåldern, Isotoptest kan visa brandoffers ursprung)
Svenska Dagbladet 2
(Nya fynd efter dyk vid Birka, Arkeologer kan ha funnit åldrig 
dildo)
Expressen 1
(Våra kulturarv plundras av skattsökare)

* I en sista gallring valdes följande artiklar bort: 
Nibbles folk åt med sina döda (DN), Pussel av arkeologiska 
skatter (Göteborgsposten)



BILAGA 2 
Analysschema

I) Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll (text) samt kompletterande element 
	 (bilder,	grafik)

II) Tematisk struktur 
 Här ska textens huvudtema och delteman analyseras utefter den hierarkiska ordningen. 

III) Nyhetstextens schematiska struktur
 Här ser man till berättelsens uppbyggnad i följande moment:
 a) Vad förmedlas i rubrik, ingress, underrubriker, brödtext?
 b) Vilka aktörer förekommer och vad representerar de?
 c) Historisk bakgrund?
 d) Problembild: problem, orsak - verkan, lösning?
 e) Kommenterar journalisten själv händelsen?
 f) Vem/vilka tillåts sammanfatta händelsen?

IV) Mikroorienterad analys
 a) Lokal och global koherens, hur textens olika delar hänger samman. Finns frånvarande information –  
            implicita budskap som läsaren själv fyller i (koherensluckor)? Här finns även anledning att titta på 
            bilderna igen, och på vad de konnoterar. 
 b) Lingvistisk analys - stil, ordval, metaforer, närvarande implikationer – överflödig information?
 Den lingvistiska analysen tror vi kan röja textens inbäddade diskursivitet eller ideologi. Roger   
 Fowler (1991) utgår i sin kritiska diskursanalys från att alla delar av en lingvistisk struktur kan vara   
 bärande av ideologisk mening (Fowler 1991:67).

V) Politiska/historiska kontextualiseringar
 De ovanstående analysmomenten måste ställas i ljuset av det sammanhang texten förmedlar – kan   
 man skönja ett utryck för en viss ideologi eller sociokulturell hållning? Kunde texten ha framställts   
 annorlunda i en annan kontext?
 
 (Berglez 2010:277-279)
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I Burlöv samarbe-
tar Folkpartiet, Cen-
tern och Miljöpartiet 
under skylten ”Oppo-
sition Burlöv”.  Enligt 
partierna har de sty-
rande Socialdemo-
kraterna tillsammans 
med stödpartiet Mo-
deraterna inte arbetat 
tillräckligt hårt för att 
motarbeta kriminali-
teten och vandalise-
ringen i kommunen.

Också planeringen 
av Kronetorpsområ-
det, av bostadsbyg-
gande i Arlöv och ut-
vecklingen av om-
rådet kring har en-
ligt partierna gått för 
trögt.

För att frågorna inte 
ska glömmas bort un-
der nästa mandatperi-
od vill partierna ge en 
person tydligt ansvar 
för att trygghet och 
långsiktig planering 
i kommunen. Denna 
person ska också vara 
ordförande planled-
ningsutskottet.

Uppgiften kan en-
ligt förslaget läggas 
på kommunfullmäk-
tiges ordförande, som 
i stället för höjt arvo-
de kan få titeln ”borg-
mästare”.

KALLE KNIIVILÄ

●

Politiker: Folkpartiet, 
Centern och Miljöpartiet 
i Burlöv.

Hur: Motion till full-
mäktige i augusti.

Utspel: Ge kommun-
fullmäktiges ordförande 
titeln borgmästare samt 
ansvar för att minska 
kriminalitet och skade-
görelse.

●

●

●

 ”Burlöv 
ska ha 
en borg-
mästare”

DAGENS 
      UTSPEL
●

BAKGRUND

Så fungerar magnetometern

Grop

Magnetometer

Eldhärd

Området vid Uppåkra kyrka undersöks med en magnetometer
som kan avslöja stolphål, hus och andra byggnadsverk.   

Stolphål

Väg

Gropar

Hus

Dike

Exempel på magnetbild.
50 m

På de platser där mänsklig aktivitet pågått har 
magnetfälten förändrats, särskilt om man har 
eldat på platsen. Förändringar kan också 
förekomma där organiskt
material, som exempelvis
trä, finns kvar i jorden.

FAKTA: MATS AMNELL    GRAFIK: ROGER BRINCKKälla: Riksantikvarieämbetet
STAFFANSTORP

LUND

Hjärup
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Uppåkra

UPPÅKRA   På några veckor kan hela området på 44 hektar skannas av●

1. Thomas Zitz rattar minitraktorn fram och tillbaka över fältet. Georadarn samlar in data om vad som finns under marken. 2 och 3. Magnetometern dras fram över fälten av en 
fyrhjuling. Den mäter magnetism och kan avslöja stenar och spår av byggnader. 4. Professorerna Lars Larson och Wolfgang Neubauer studerar mätresultaten på skärmen.

Snabbjakt på järnåldern
UTVECKLAD TEKNIK
En utgrävning skulle ta 
åratal. Men med hjälp 
av ny teknik kan fors-
karna på några veckor 
ta reda på vad som döl-
jer sig under den 44 
hektar stora fornläm-
ningen vid Uppåkra.

Fyrhjulingen med sitt 
harvliknande släp far fram 
och tillbaka över fälten i 
60–70 kilometer i timmen. 
Magnetometern på släpet 
mäter olika materials mag-
netiska egenskaper under 
jorden.

På en skärm kan man ur-
skilja rester av stenar, mu-

rar, stolphål, eldhärdar, gra-
var, försvarsvallar och and-
ra mänskliga anläggningar 
i landskapet.

Lars Larson,  professor i ar-
keologi, har lett Uppåkra-
utgrävningarna under flera 
år. Han menar att metoden 
kommer att revolutionera 
arbetet.

– Det här ger fantastiska 
möjligheter att få informa-
tion om vad som finns un-
der markytan och att för-
stå hur stolphål och and-
ra strukturer är samman-
knutna med varandra, 
säger han. 

På ett fält intill  går det 
lite lugnare till. En mini-
traktor utrustad med ge-
oradar utför en liknande 
kartläggning. 

Skillnaden är att man här 
skickar ned elektromagne-
tiska signaler i marken som 
avger ekon när de träffar 
föremål och gräns nivåer i 
marken.

Så småningom  ska resul-
taten från de båda mät-
metoderna med hjälp av 
datorer läggas samman till 
en detaljerad tredimensio-
nell bild. Den visar både 
vad som finns under mar-

ken och hur djupt olika 
lämningar ligger. Det se-
nare gör att arkeologerna 
kan tidsbestämma byggna-
der och annat som uppförts 
ovanpå varandra under oli-
ka epoker.

En kartläggning  ger arke-
ologerna fördelar som att 
lättare kunna avgöra vilka 
platser som är mest intres-
santa för en utgrävning. 

I många fall kan utgräv-
ningar undvikas och kul-
turlagren lämnas orörda åt 
framtida forskare som då 
kan utvinna mer kunskap 
genom att använda meto-

der som ännu inte är ut-
vecklade. 

Mätningarna vid Uppå-
kra  kommer att pågå av 
och till under fyra år efter-
som forskarna räknar med 
att en snabb utveckling av 
tekniken ska ge allt mer de-
taljerade bilder.

 

FAKTA

Uppåkra sex gånger
större än Birka

I Uppåkra finns Sveriges 
största lämning av en by- 
eller stadsliknande bebyg-
gelse. Bebyggelsen låg där 
från år 0 fram till cirka år 
1 000 e Kr.

Platsen är känd som forn-
lämning sedan 1930-talet 
men började inte undersökas 
på allvar förrän 1996. Ut-
grävningar har bland annat 
avslöjat spår efter en höv-
dingagård och ett tempel.

Hittills har bara en liten 
del av det 44 hektar stora 
området undersökts. 

Vikingastaden Birka från 
delvis samma tid är cirka 7 
hektar stor.

●

●

●

●

FOTO: HUSSEIN 
EL-ALAWI
hussein-el-alawi
@sydsvenskan.se

TEXT: MATS 
AMNELL
mats.amnell
@sydsvenskan.se
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MEDBORGARFÖRSLAG

Svedalabo vill 
trampa säkert

Svedala kommun vill 
förbättra säkerheten 
för cykel- och gångtrafi-
kanter på Roslättsvägen 
mellan Torup och Sveda-
la. Det är sedan kommu-
nen fått in ett medbor-
garförslag som tekniska 
nämnden nu kommer 
vända sig till Trafikver-
ket för vidare utredning 
i ärendet.

Medborgarförslaget 
föreslår ny cykelbana 
och hastighetssänkan-
deåtgärder, vilket nämn-
den ställer sig bakom. 
När en förändring kan 
bli aktuellt är däremot 
oklart. 

●

BILAGA 3:1 
“Snabbjakt på järnåldern” (Kategori: Fältarbete)
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 ■ SVEDALA

Cykelbana 
blir utan 
belysning
BARA

 ■ Det finns inga planer 
på att belysa cykelvägen 
mellan Bara och Mal-
mö. Det meddelar gatu-
chef Tord Larsson efter 
att ett medborgarför-
slag rörande den frågan 
kommit in till kommun-
styrelsen. 

Däremot ska väg 841 
mellan samma orter få 
så kallade tätortspor-
tar för att dämpa bilis-
ternas hastighet. En ny 
busshållsplats, utfor-
mad för att förenkla till-
gängligheten för funk-
tionshindrade, ska ock-
så byggas.

– Förstudien som har 
gjorts angående åtgär-
der på väg 841 har ald-
rig inkluderat frågan 
om belysning på cykel-
banan. Därför finns det 
i nuläget inga diskussio-
ner om det, säger Tord 
Larsson. 

LINDA STARK
linda.stark@sydsvenskan.se

 ■  SKANÖR- 
FALSTERBO

Problem i  
församling 
fortsätter
SKANÖR–FALSTERBO
Arbetsmiljöverket 
måste ingripa i Ska-
nör-Falsterbo för-
samling. Det kräver 
fyra skyddsombud 
i en skriftlig begäran.

I somras lämnade 
skyddsombuden in en 
begäran till Skanör-Fal-
sterbo församlings ord-
förande Lennart Palmér 
om en åtgärdsplan för 
att komma till rätta med 
problemen.

I mitten av september 
svarade Lennart Palmér 
på begäran och presen-
terade sju punkter med 
åtgärder som har eller 
ska genomföras för att 
förbättra arbetsmiljön.

I de sju punkterna in-
går bland annat annat 
att kyrkorådet har utbil-
dats i personal- och ar-
betsmiljöfrågor och att 
kyrkorådet har inrättat 
ett personal- och arbets-
miljöutskott för att prio-
ritera sådana frågor.

Trots Lennart Palmérs 
svar, yrkar skyddsombu-
den nu på att Arbetsmil-
jöverket ska gripa in, ef-
tersom de anser att han 
bidrar till att arbetsmil-
jön i församlingen för-
sämras.

JOHN NORDH
john.nordh@sydsvenskan.se

 ■ BURLÖV  Arkeologisk utgrävning

Stenålderns byar ligger 
kvar under matjorden

Kennet Stark tittar noga på 
lerytan som grävmaskinen 
precis har tagit fram under 
det tjocka matjordslagret. 
På två ställen är leran mör-
kare, där har det troligen 
stått pålar som hållit uppe 
taket till ett stenåldershus.

Fynden märks med små 
pinnar. Den exakta platsen 
ska registreras med gps. 
Sedan täcks hela schaktet 
över igen – det här är ingen 
egentlig utgrävning, syftet 
är bara att se var det even-
tuellt finns fornlämningar 
på området som ska explo-
ateras.

– Det här är sista  schaktet, 
sedan är vi klara. I morgon 
ska jag lämna en första rap-
port till länsstyrelsen, säger 
Kennet Stark.

Han kan inte på rak arm 
säga hur många schakt det 
har blivit på åkrarna kring 
Kronetorps gård.

– Hur många är det, 
Mike?

– Många, ropar grävma-
skinisten Mike Torstens-
son från sin hytt.

Sammanlagt har det bli-
vit ungefär fyra kilome-
ter diken på åkrarna kring 
Kronetorps gård, de flesta 
i nord-sydlig riktning.

– Då har man större 
chans att hitta ställen där 
det har stått hus, för husen 
byggdes oftast i öst-västlig 
riktning, berättar Kennet 
Stark.

Rester av boplatser  från 
stenåldern finns på flera 
ställen på åkern. Dessut-
om har Kennet Stark hittat 
spår av ett nyare hus, från 
järnåldern. Järnålders-
huset stod en gång nära 
rondellen, snett emot Bur-
löv center. Fast rondellen 
och köpcentret fanns för-
stås inte då.

En del keramikskärvor 
från stenåldern har ock-
så kommit upp, och en bit 
av ett arabiskt silvermynt 

från 800-talet som någon 
tappat.

– Vi vet inte riktigt hur 
myntet hamnat där, det 
fanns inget annat speci-
ellt i närheten. Det var en 
fjärdedels silvermynt, man 
klippte mynt på vikingati-
den, det var metallvärdet 
som var det viktiga.

Var en fjärdedels silver-
mynt mycket pengar på vi-
kingatiden?

– Nej, jag tror inte det. 
Det var mycket silver i om-
lopp då.

I sin rapport  till länsstyrel-
sen kommer Kennet Stark 
att märka ut en handfull 
platser som han tycker bor-
de undersökas närmare vid 
eventuell exploatering. Det 
är exploatören Kronetorp 
Park AB som betalar för 
den arkeologiska under-
sökningen.

Det finns ännu ingen klar 
plan för hur området mel-
lan Arlöv och Åkarp ska 
bebyggas. Planerna för en 
större mässanläggning har 
slopats, och troligen blir 
det i stället bostäder, för-
skola och kanske ett nytt 
badhus.

– Vi ska kalla politikerna 
till ett möte för att disku-
tera planerna inom ett par 
veckor, säger Burlövs pla-
narkitekt Kerstin Lönnhag.

TEXT: KALLE
KNIIVILÄ
kalle.kniivila
@sydsvenskan.se

FOTO: HÅKAN
RÖJDER
hakan.rojder
@sydsvenskan.se

Här stod ett hus på stenåldern. Arkeolog Kennet Stark skrapar försiktigt på märket efter en trästolpe. Dikena grävs mestadels i nord-sydlig riktning 
eftersom  hus under stenåldern oftast byggdes i öst-västlig riktning. 

ARLÖV

Burlöv 
CenterrCenternteCeCeennenen erter

Utgrävnings-
område

Att bygga bostäder mellan Arlöv och 
Åkarp är inte så nydanande som man 
skulle kunna tro. Här fanns hus re-
dan på stenåldern, berättar arkeolog 
Kennet  Stark.

Grävmaskinen lyfter bort det tjocka matjordslagret för 
att blottlägga rester från flera tusen år gamla bosättningar.

Arabiskt silvermynt
”Vi vet inte riktigt hur 
myntet hamnat där, 
det fanns inget an-
nat speciellt i närhe-
ten. Det var en fjär-
dedels silvermynt, 
man klippte mynt på 
vikingatiden, det var 
metallvärdet som var 
det viktiga.”
Kennet Stark.

BILAGA 3:2 
“Stenålderns byar ligger kvar under matjorden” (Kategori: Fältarbete)
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Inlämning pågår nu!

 Stockholms 
Auktionsverk
Inlämning

Världens äldsta auktionshus

Arkeologer kan ha 
funnit åldrig dildo
Ett redskap av hjorthorn upp-
hittat i Motala har gjort världs-
sensation. Arkeologerna miss-
tänker att det handlar om en 
stenåldersdildo – eftersom 
 formen är omisskännlig. Pjäsen 
mäter 10–11 centimeter och 
 cirka två centimeter i diameter. 

Sedan en av arkeologerna, Sara 
Gummesson, lagt ut en bild på 
den misstänkta stenålders
lemmen på sin blogg har den fått 
mycket stor uppmärksamhet – 
framför allt i USA. Bland annat 
har CBS, Fox News och BBC hört 
av sig för intervjuer och nyheten 
får stort text och bildutrymme 
på hemsidorna. Arkeologen Kim 
von Hackwitz var med och gräv
de när fyndet plötsligt poppade 
upp ur jorden. 

– Det här har fått stor upp
märksamhet och många har hört 
av sig, även från USA, säger Kim 
von Hackwitz till SvD. 

Hon säger sig aldrig ha varit med 
om ett dylikt fynd. 

– Det det var Sara som tog upp 
den ur jorden. Vi är inte helt säk
ra men såg att den hade en fallos
liknande form. Vi har ju hittat 
horn tidigare, men nej jag har 
inte hittat något liknande som 
det här, säger Kim von Hackwitz.

En teori är att det rör sig om en 
fallos som haft en symbolisk be
tydelse. En annan att föremålet 
är en sorts redskap, med ett per
sonligt utformat skaft för att äga
ren skulle känna igen det. Göran 
Gruber, arkeolog vid Riksantik

varieämbetet, har blivit nerringd 
av journalister den senaste veck
an.

– Det är ju ett föremål som ger 
rätt tydliga associationer. Men 
om man tittar på den andra delen 
som är spetsigare har det en del 
bruksskador som om det använts 
för att bearbeta till exempel flint. 
Den tråkigaste förklaringen är att 
det är en knopp helt enkelt, för 
att man ska kunna surra fast red
skapet på en pinne, säger Göran 
Gruber till TT. 

Detta är det andra fyndet av en 
misstänkt stenålderslem på kort 

tid. I maj rapporterade medier 
om att världens äldsta dildo kan 
ha hittats i en grotta i Hohle Fels  
i södra Tyskland. Föremålet, 
28 000 år gammalt och tillverkat 
i sten och snarlikt en manslem, 
var 20 cm långt och 3 cm tjockt. 
Fyndet i Motala ska nu analyse
ras.

– Undersökningen vid Strand
vägen utmanar med att ställa frå
gan om vi har hittat Skandina
viens äldsta dildo, skriver Sara 
Gummesson på sin blogg. 

 Mikael hellMyrs
08-13 50 00, mikael.hellmyrs@svd.se

Vårdpersonal 
hängs ut på nätet
Många föräldrar till svårt sjuka 
barn bloggar om barnens kamp. 
Men allt oftare går deras van-
makt ut över vårdpersonalen som 
hängs ut med namn och bild på 
nätet. På Astrid Lindgrens barn-
sjukhus i Stockholm har Arbets-
miljöverket slagit larm.

Det var vid en oanmäld inspek
tion i maj som personal på barn
intensiven på sjukhuset berättade 
för inspektörerna från Arbetsmil
jöverket och Socialstyrelsen om 
problemet som blir allt vanligare.

– Personalen övervakas av för
äldrar som fotograferar inställ
ningarna på apparaterna för att 
kontrollera dem, berättar Torben 
Vincentsen, biträdande sektions
chef vid Arbetsmiljöverkets 
 distrikt i Stockholm.

Bilderna läggs ut på internet 
och det händer att personalen 
finns med, med namn och bild. 
Det har lett till att många känner 
sig pressade och rädda.

– De vågar inte tala om ifall de 
gjort något fel, inte ens för led
ningen. Jag tycker att det är 

hemskt, även om det är klart att 
det är en fruktansvärd situation 
för föräldrarna, säger Torben 
Vincentsen.

Rädslan i kombination med för
äldrarnas desperation gör också 
att det händer att barn som 
egentligen inte ska vara på inten
siven får stanna, trots att platser
na behövs av traumapatienter 
som kommer in akut. Arbetsmil
jöverket uppmanar nu sjukhus
ledningen att se över situationen 
på barnintensiven.

Pia Eckermalm som är chefs
barnmorska och skyddsombud 
på barnintensiven, tror att det till 
viss del handlar om okunskap, 
att föräldrarna inte vet att man 
inte får lägga ut vad som helst på 
nätet. Men det kan också påverka 
kontakterna mellan vårdperso
nal och föräldrar

Vårdförbundets ordförande 
AnnaKarin Eklund säger att det 
är ett problem som Vårdförbun
det håller ögonen på.

Boel holM TT

Det uppmärksammade fyndet har rönt intresse världen runt.
 Foto: peter zetterlunD/Scanpix

7  Många fynd av fallosar
Fallosar påträffas 
ofta under brons- och 
järnålder på hällrist-
ningar från bland 
 annat Bohuslän. Man 
har även hittat staty-
er som avbildar 
 guden Frej med erige-

rad penis. I Kina hitta-
de arkeologer något 
som har tolkats som 
sju dildos gjutna i 
brons i en grav i Xian.  
I Egypten tros dildon 
ha förekommit redan 
cirka 2 500 f Kr. 

Den gamla grekiska 
hamnstaden i västra 
Turkiet, Miletos, var en 
av de största tillver-
karna av dildoliknande 
föremål, så kallade 
olisbos. De gjordes av 
sten, trä eller läder. TT

BILAGA 4:1 
“Arkeologer kan ha funnit åldrig dildo” (Kategori: Fyndhantering)
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Nya fynd efter   dyk vid Birka
Det var länge ett mysterium för 
både forskare och båtfolk varför 
vikingarna valde att ha sin han-
delsplats Birka på en strand som 
ligger vidöppen för ovädersvin-
dar från både sydväst och nord.

– Vissa har därför hävdat att 
handelsplatsen inte var större än 
att alla skepp kunde dras upp på 
stranden, men nu vet vi att vi-
kingarna hade en annan lösning, 
säger Johan Rönnby, professor i 
marinarkeologi vid Södertörns 
högskola.

Det är efter dykningar som av-
slutades förra veckan som marin-
arkeologerna är säkra på sin sak. 
För första gången har man fysis-
ka bevis för att det fanns en stor 
vikingatida hamnkonstruktion i 
Birka. På skisser som SvD har ta-
git del av, visas hur fynden av över 
100 pålar ute i vattnet formar en 
lång, halvcirkelformad vågbryta-
re. Birkas hamn var på så vis både 
skyddad och djup, och den utgjor-
de så mycket som en tredjedel av 
handelsplatsen Birka. 

Sedan länge är det känt att en 
försvarspalissad omslöt bebyg-
gelsen i Birka på land. De nya fyn-
den på sjöbottnen antyder att 
även hamnen hade någon form 
av försvar, åtminstone tycks bå-
tarna ha släppts in på bara vissa 
ställen mellan pålarna. 

– Mellan pålarna finns större 
luckor där troligen handelsskep-
pen släpptes in. Man visste ju i 
god tid om det var fiender eller 
handelsmän som var på väg. Så-
dant meddelades genom ett sys-
tem av vårdkasar längs Mälaren, 
säger Pernilla Flyg, marinarkeo-
log på Sjöhistoriska museet. 

Projektet ”Det maritima Birka” 
är sedan ett par år ett samarbete 
mellan Sjöhistoriska museet och 
Södertörns högskola. Genom att 

bevis  För första gången kan forskare bevisa 
att vikingastaden Birka hade en stor och skyd-
dad hamn. Genom dykningar har mängder av 
höga pålar i vattnet kartlagts. Också rester av 
väldiga stenkistor har grävts ut i sommar. 

12
personer del
tog i somma
rens utgräv
ningar i Birka 

7  världsarv
Vikingarnas handelsplats 
Birka är ett världsarv på Björ
kö i Mälaren. Den gångna 
sommaren har Sjöhistoriska 
museet, Södertörns högsko
la och Historiska museet 
samarbetat med Strömma 
kanalbolaget för att öka in
tresset för Birkas vikingahis
toria. Turisterna har kunna 

följa de marin arkeologiska 
utgrävningarna. 

Ett annat sätt att skapa  
intresse är vikingabyn, där 
man nu vill bygga ett lång
hus på ursprungligt vis i syf
te att kunna härbärgera gil
len och konferenser. Vid 
vikingabyn finns redan ett 

litet museum. Mer centralt 
på Björkö finns också Ans
garskapellet. 

I världsarvet ingår den så 
kallade Hovgården som var 
vikingakungens hem på den 
större grannön Adelsö, som 
till skillnad från Björkö är 
tillgänglig året runt. Efter en 

SÖDERTÄLJE

EKERÖ

HÄSSELBYADELSÖ

10 km

Birka/Björkö

Mot Västerås

Debut för ny McCartney 
Gamle Beatlesmedlemmen Paul McCartneys 
son James släpper sin första skiva den 21 sep-

tember. EP:n heter Avai-
lable light och har fem spår, 
varav James har skrivit fyra 
själv. Den femte är en cover 
på Neil Youngs Old man.  
James egen ”old man”, Paul 
McCartney, står som produ-
cent, och inspelningen gjor-
des under två års tid i den 
legendariska Abbey Road-
studion i London.
 EVa BäckstEDt

Rapace i Sherlock-film
Skådespelerskan Noomi  
Rapace kommer att göra sin 
engelskspråkiga filmdebut i 
den kvinnliga huvudrollen i 
Sherlock Holmes 2, skriver 
The Hollywood Reporter. När-
mare uppgifter om rollen är 
hemliga, men källor uppger 
att Rapace ska spela en romsk 
fransyska. 

För övrigt är rollbesätt-
ningen densamma som i den första filmen: 
Sherlock spelas av Robert Downey Jr, och 
Watson av Jude Law. Produktionen inleds  
senare i år. EVa BäckstEDt

1 000 000
personer har nu besökt Nobelmuseet i Stock
holm. I fredags blev Rosalind Green från Stor
britannien den miljonte besökaren och upp
vaktades med en blombukett och en 
Nobelmedalj i  choklad.

Förbjuden teater på turné
Teatergruppen Belarus Free Theatre är för-
bjuden i hemlandet Vitryssland. För sina  
föreställningar är de hänvisade till vanliga 
lägenheter, och medlemmarna utsätts ofta 
för trakasserier. 

Gruppen är dock högt uppskattad i övriga 
Europa, och i höst turnerar de i Sverige med 
den rysk- och engelskspråkiga föreställning-
en Eurepica Challenge i samarbete med 
Riksteatern. Turnén startar i Falun den 20 
oktober. EVa BäckstEDt

0  venedig:  
Sofia Coppolas 
film Somewhere 
vann Guldlejonet.  
5 svd.se/kultur

förgäNgligt Holländske Martijn Rijerse  
arbetar med sin skulptur i 2010 års världsmäs
terskap i sandskulpturer. Tävlingen äger rum  
i Federal Way, Washington i nordvästra USA. 
 Foto: AlAn Berner/AP

Fungerade dagens stenhögar i vattenbrynet nedanför handelsplatsen Birka som fundament för vikingarnas hamnanläggning? Det tror 
marinarkeologer efter undersökningar i sommar. Pernilla Flyg från Sjöhistoriska museet visar upp fyndet av ett spant, alltså en del av 

Noomi rapace
Foto: HenrIK Mont
GoMerY / SCAnPIX

James 
McCartney
Foto: leFterIS PItArAKIS/
AP
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Nya fynd efter   dyk vid Birka
gräva sig ner i bottensedimentet i 
Birkas gamla hamnbassäng har 
man funnit sådant som vikingar-
na tappade i sjön eller slängde 
som skräp. Man hittar vrakdelar 
men också bitar av läder och tyg 
och sådant som rep av lindbast. 

Till Birkas gåtor hör också fyn-
den av bärnsten. Mälaren har 
ingen naturlig bärnsten, ändå 
hittas det just i Birkas hamn, som 
förresten kallas ”Bärnstensstran-
den” av öns gamla bondesläkt. 

– Det förklaras nog bäst av att 
en köpman tappade sin last, tror 
Pernilla Flyg. 

Sommarens största gåta är 
dock fyra stenfundament, en 
sorts pirliknande stenhögar i 
strandkanten som fanns med re-
dan på 1600-talets första kartor. 

– Vi tror att de är mycket äldre 

än så, för vi har hittat vikingatida 
pålar i dem. Vår teori är att det 
rör sig om stenkistor som viking-
arna använde som fäste för sina 
största bryggor. De kan också ha 
använts som grund för att bygga 
hus ute i vattnet, säger professor 
Johan Rönnby.  

En vanlig vardag i september är 
Birka en mycket lantlig upplevel-
se. På delar av ön odlas spannmål 
och rotfrukter, men på världsar-
vets västsluttningar växer numer 
bara fårbete. Besökaren blir snart 
ensam bland fåren på fälten där 
staden en gång stod, de 3 000 gra-
varna strax utanför stadsvallen 
och stigarna som leder upp till vi-
kingaskansen där utsikten över 
Mälarleden från Östersjön mot 
Svealands inre är perfekt än i dag. 

Så här på sensommaren hörs 
bara de spridda bräkandena, och 
rätt som det är knattret när lant-
brukare Gösta Karlsson kommer 
med potatishink på sin flakmop-
pe. Han brukar sällan kommen-
tera arkeologernas teorier, men 
gör ett undantag för SvD. 

– Jo, nog måste det ha funnits 
en vågbrytare utanför Birka. Vi-
kingarna var ju inga dumhuvu-
den. De skulle aldrig annars ha 
velat ha båtar på den sidan. 

Det är i strandbrynets snårskog 
av al och ask som marinarkeolo-
gerna har synts till. De har krupit i 
geggan med skörslev i hand, och 
inför häpna turister tagit den slör-
pande mammutsugen i famnen 
för att i dykardräkt simma ut och 
gräva i schakten på sjöbottnen. 

– Birkas hamnbassäng återstår 
att utforska. Väldigt mycket kan 
ligga välbevarat i bottensedimen-
tet, säger Johan Rönnby. 

Ett exempel är ett stort ekspant 
från en båt som nu förts till Sjö-
historiska museet. Nu väntar nya 
pussel om Birka. Vågade teorier 
måste brytas mot vetenskapskri-
tik och laboratorieanalys. 

Kan fynden av slaktrester och trä-
skedar vittna om att Birkas vi-
kingar drev sjökrogar i hamnen? 
Finns andra förklaringar?

– Alla har inte förstått hur fas-
cinerande Birka är. För mig är det 
här som att öppna Tutanchamons 
grav, säger Pernilla Flyg.

Johan hellekant
08-13 51 23, johan.hellekant@svd.se

 foto: larS pehrSon 

 
god säsong avslutades tu-
rerna till Björkö i söndags.

Vågbrytaren som marin-
arkeologerna har funnit är 
tidsbestämd till åren 650–
970, alltså samtidig med 
svearnas Birka. Cirka 700–
1 000 personer tros ha bott 
här när vikingastaden var 

som störst och köpmän 
från när och fjärran segla-
de hit. Tidigt kom varor 
från arabiska länder, sena-
re från Syd- och Västeuro-
pa. Inhemska varor som 
järn, päls, horn och bärn-
sten byttes mot silver-
mynt, siden, glas och kryd-
dor.

Ärkebiskopen i Hamburg-
Bremen omnämnde på 
880-talet ”Birca” som plat-
sen dit hans företrädare 
Ansgar hade rest för att 
missionera. 

Svearnas kung Björn hade 
bett Ansgar komma, men 
Birka blev inte kristnat.  

Sedan 1834 reser sig dock 
Ansgarkorset över Birkas 
vikingaborg. 

I äldre svenska var birk lik-
tydigt med borg och han-
delsplats. 

Svearnas Birka liknade 
danernas Hedeby i dagens 
Nordtyskland.

Ansgarsmonumentet. 
 foto: leif r JanSSon

stommen till en troligen vikingatida båt. På småbilderna syns andra fynd som marinarkeologerna 
har gjort i vikingarnas hamnbassäng: En dekorerad träslev, rep av lindbast samt bärnsten.

Chabrol 
startade 
Nya vågen

Den franske filmregissören 
Claude Chabrol avled i går, 80 
år gammal. Han var en av de 
mest tongivande i den så kal-
lade Nya vågen i fransk film. 

Claude Chabrol började precis 
som François Truffaut, Jean-
Luc Godard, Eric Rohmer och 
Jacques Rivette som filmkriti-
ker på den inflytelserika frans-
ka filmtidningen Cahiers du ci-
néma, där den teoretiska grun-
den för Nya vågen lades. Chab-
rols regidebut och genombrott 
Vännerna (Le beau Serge) från 
1958, betraktas allmänt som 
startskottet för rörelsen och är 
ett obligatoriskt inslag på sche-
mat på alla filmvetenskapliga 
utbildningar.

Vännerna gav en fingervis-
ning om hur filmerna skulle 
komma att se ut – naturalistis-
ka, med existentiella teman – 
och på hur de skulle produce-
ras, något som var minst lika 
viktigt som innehållet. Chabrol 
skrev manus till, regisserade 
och producerade Vännerna 
Tillvägagångssättet kring pro-

duktionen byggde på idén om 
att en regissör inte borde vara 
en liten bit i ett stort film-
inspelningspussel, i stället skul-
le filmen spegla regissören, au-
teurens, personliga ådra.

Kollegerna Truffauts och Go-
dards första Nya vågen-filmer, 
De 400 slagen respektive Till 
sista andetaget var snäppet mer 
nyskapande och har också bli-
vit betydligt mer kända. Chab-
rol har under sin mer än halv-
sekellånga karriär aldrig haft 
en lika hög profil, även om han 
alltid rönt respekt som filmska-
pare i framför allt Frankrike. 
Han var tidigt inspirerad av 
Hitchcock och kommer delvis 
att bli ihågkommen för skick-
ligt berättade, psykologiska 
thrillers som Slaktaren (1969).

2009 – samma år som Chab-
rols sista film, Bellamy med Gé-
rard Depardieu, hade premiär 
och 50 år efter att han fick 
Guldbjörnen för Vännerna – 
tilldelades han Berlins filmfes-
tivals Lifetime achievement 
award för sin livsgärning

Kommentar
Chabrol

karoline eriksson

Claude Chabrol. 
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Karoline Eriksson är reporter 
och filmkritiker på SvD. 
 karoline.eriksson@svd.se
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INGEGÄRD WAARANPERÄ: 
”Egentligen skriver hon inte 
för oss, utan mer för att min-
nas själv, för att stanna tiden 
ännu en liten stund.” SID 7

”127 timmar”. Citykillen 
Danny Boyle gör fi lm om 
äventyraren som fastnade 
i en bergskly� a och högg av sig 
en arm för att komma loss. SID 8

I november rasade Gladiatorernas hus i Pompeji. 
Hur kunde något sådant ske på en av världens 
mest kända arkeologiska fyndplatser? DN:s Peter 
Loewe reste dit och fann en sörja av okunnighet 
och politisk opportunism. Nyheter, sid 2–3
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m Enorma rikedomar ligger på
havets botten – och väntar
bara på att upptäckas.
m Otaliga skepp fullastade
med guld och silver har förlist
genom historien.
m De lockar skattsökare och
äventyrare, men också stor-
företag som letar efter miljard-
värden med ultramodern 
teknologi.

– Bärgningsindustrin
handlar bara om pengar, den
plundrar länder på deras
kulturarv, säger marin-
arkeologen Johan Rönnby.

De svenska farvattnen och Östersjön är
världens största skattkammare när det
gäller sjunkna skeppsvrak. Det kan
finnas hundratusentals vrak på bottnen
av detta relativt lilla innanhav.

I somras bärgade svenska och
åländska dykare vad som tros vara
världens äldsta champagne från 
ett skeppsvrak i Ålands skärgård.
Flaskorna beräknas vara värda 
miljonbelopp.
Men till skillnad från skattletare 

i många andra hav får dykarna inte 
behålla pengarna. Fyndet gjordes på
åländskt territorialvatten och tillhör
därför Ålands landskapsregering.

– I Östersjön är vi ganska förskonade
från hänsynslös vrakplundring och
skattjakt. Det finns stark lagstiftning
och samarbete mellan länderna, säger
Johan Rönnby, professor i marin-
arkeologi vid Södertörns högskola.

– Allt som är äldre än 100 år och
hittas på svenskt territorialvatten till-
hör staten. Är det yngre gäller andra
lagar. Då finns det ofta ägare.

– Utanför territorialvattnet
gäller inte den lagstift-
ningen. Vi känner till
några vrak runt Gotland.

Där är det fritt fram,
säger han.

Rönnby förklarar att det finns 
2 500 lokaliserade vrak i svenska
farvatten. Dessutom finns det cirka
10 000 som man vet har förlist, men
som inte hittats än.
– Östersjön är världens bästa plats för

skeppsvraksarkeologi. Den är helt unik
med bräckt och kallt vatten och utan
skeppsmask som bryter ned träet. Det
är lugnt och stilla utan tidvatten,
vraken står där de står, säger Rönnby.

Så det lär dröja innan vi får se 
”Odyssey Explorer”, det mest berömda
– och beryktade – skattsökarfartyget 
i svenska farvatten. 

Det är skeppet som med robotar,
radar och andra högteknologiska
hjälpmedel dammsuger oceanernas
bottnar på jakt efter inbringande
vrak. Och som har blivit ämne för
den populära tv-serien ”Skattjakt”.
Fartygets ägare Greg Stemm känner

sig lika hemma på sin egen diesel-
stinkande båt som i börsbolagens luft-
konditionerade
styrelserum. I decen-
nier har han letat 
efter vrak och har 
tjänat miljoner på 
havets skatter.

Den 53-årige entre-
prenören från Tampa
i Florida har egen-
händigt förvandlat
den romantiska skattjakten till en
modern industri. Han är i ständig
konflikt med myndigheter och forskare,
men hävdar själv att han gör en kultur-
historisk insats.

Stemm och hans företag Odyssey
Marine Exploration (OME) inspirerar
skattsökare över hela världen.

Spaniens kustbevakning prejade här-
omåret hans ”Odyssey Explorer”

utanför Gibraltar. Besättningen
fördes i land och spanjorerna
beslagtog fartygets datorer.

– Det har alltid funnits flott-
styrkor som bekämpar pirater,
kommenterade den spanska
kulturministern den gången, 

i oktober 2007.
Han syftade på

Stemm, förmodligen
den enda pirat som

också är vd för ett
företag noterat
på New York-
börsen Nasdaq.

Bakgrunden
var en tvist
mellan OME
och spanska
staten om
äganderätten
till 500 000

silvermynt
samt guld-
mynt 
och guld-
föremål
till ett
samman-

lagt värde av uppskattningsvis 3,5
miljarder kronor.

OME hade bärgat den 17 ton tunga
skatten några månader tidigare från
ett vrak som Stemm gav kodnamnet
”Svarta svanen” och förklarade var
beläget ”någonstans i Atlanten”. 
Han lät flyga mynten till ett ”hemligt
laboratorium” i Florida, där den
ledande myntexperten Nick Bruyer
gav följande utlåtande:
– Det är utan motstycke. Jag har

aldrig sett något likvärdigt eller jäm-
förbart.

OME:s aktier gick upp 80 procent 
när fyndet blev känt. Tidigare hade
företaget gått med förlust i flera år, men
investerarna vädrade nu stora vinster.

Men entusiasmen har dämpats av en
flerårig rättsprocess. Spanien hävdar
att lasten kommer från den spanska
fregatten ”Nuestra Senora de las
Mercedes”, som sänktes 1804, och att
den därför tillhör spanska staten. 
Ärendet behandlades i en domstol 
i USA, som gav Spanien rätt. OME över-

klagade och nästa
förhandling äger
rum den 28 februari
2011.
– Här har vi ett
amerikanskt före-
tag som uppen-
barligen arbetar
systematiskt 

i Medelhavet, Engelska kanalen och
utanför Spaniens kust, där det tar
kulturarv utan tillstånd och sedan
snabbt för bort det till USA, säger
Jim Goold, en advokat som repre-
senterar spanska staten, till BBC.
OME hävdar att fyndet gjordes utan-

för spanskt territorialvatten och att
man har följt alla internationella lagar
och konventioner.

Tidigare hade OME år 2003 hittat det
amerikanska ångfartyget ”SS Republic”
som gick under i en storm 1865 utanför
delstaten Georgias kust. 

Stemm och hans besättning bärgade
51 000 guld- och silvermynt som
inbringade mer än 300 miljoner
kronor. Det var ett av de största
kapen någonsin för ett bärgnings-
företag.

Den långa processen mot Spanien hotar
ett av Greg Stemms största projekt. Han
har ingått ett avtal med den brittiska 
regeringen om att få bärga det engelska
krigsfartyget ”HMS Sussex” som sjönk
utanför Gibraltar 1664. Det var
bestyckat med 80 kanoner och hade 
en stor guldlast, som värderas 
till 3,5 miljarder kronor, även 
om mycket större summor har
nämnts.

Stemm investerade stora
pengar i att hitta vraket, men
nu har regeringen i London
lagt projektet på is tills OME:s
juridiska komplikationer med
Spanien har klarats upp.
Stemm löste också ett av Stor-

britanniens största sjöfarts-

mysterier när hans företag hittade
flaggskeppet ”HMS Victory” som för-
liste i Engelska kanalen i en storm
1744. Det var världens då största krigs-
fartyg, en 2 000-tonnare med 1 100 man
och 110 bronskanoner ombord – och
som tros ha haft fyra ton portugisiskt
guld och silver i lasten. Värdet i dag kan
vara över åtta miljarder kronor.

OME fick tillstånd att bärga två
kanoner för att bevisa att man verk-
ligen hade hittat skeppet, som var 
föregångare till sjöhjälten Nelsons 
berömda flaggskepp med samma namn.

– Vårt kontrakt med brittiska reger-
ingen är ett lysande exempel på hur
samarbete mellan den offentliga och
den privata sektorn kan producera
lysande arkeologiskt arbete, säger 
Greg Stemm till BBC.

Alla är inte lika nöjda med sam-
arbetet. Kritiker anser att han är 
en oansvarig lycksökare.
– Det finns fruktansvärda exempel på

hur kommersiella arkeologiska bärg-
ningsföretag förstör värdefulla fynd
eftersom de drivs av vinstbegär, säger
Mike Williams, expert på havsrätt, 
till den brittiska tidningen Times.

Stemm försvarar sig:
– En av de största otjänster som våra

kritiker har gjort oss är att säga att 
det bara handlar om pengar. Vi älskar
föremålen. Vi älskar historia. Vi kan
göra vad regeringar och museer inte
har råd att göra själva. Men vi måste
också försörja oss på det.

Greg Stemm hoppade av studierna när
han var 20 och blev personlig assistent
till den amerikanske komikern Bob
Hope. Sedan gick han över till reklam-
branschen.

I mitten av 1980-talet startade han
Unga entreprenörers organisation till-
sammans med några likasinnade affärs-
män, bland dem Apples grundare Steve
Jobs och Michael Dell från Dell. Han
köpte ett forskningsfartyg av en skepps-
mäklare som han råkade träffa i en bar.
Han hade tänkt använda det för dyk-
charter, men strax därefter såg han en
demonstration av undervattensrobotar
– och blev så fascinerad att han köpte
en. Sedan han hamnade på en arkeologi-
konferens.

– Jag såg plötsligt att världen var
polariserad mellan arkeologer som
inte hade några pengar och skatt-
sökare, säger Stemm.
Han och en partner grundade OEM

1994 och byggde upp en databas med
3 000 vrak. De analyserade vilka det
var värt att leta efter och satte i gång.

Marinarkeolog Johan 
Rönnbo är starkt kritisk 
mot skattsökarna:

– De är ett stort hot. De ger 
sig på länder med svag lag-
stiftning och plundrar deras 
kulturarv. Det handlar bara 
om profit och går inte att 
försvara på något sätt.

Källor: Ålandstidningen, 
Times, BBC, Independent, Wired
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Arne
Lapidus
arne.lapidus
@expressen.se

PIRATER ELLER INTE? Hur fartyget ”Odyssey
Explorer” och dess ägare Greg Stemm dammsuger
havet efter sjunkna skatter kan man följa i tv-serien
”Skattjakt” på Discovery channel. Foto: OME

VRAKPRIS. Svenska och åländska dykare hittade
världens äldsta drickbara champagne på ett vrak 
i Ålands skärgård. Här beundrar dykaren Christian
Ekström en av flaskorna. Foto: JACOB SAURÉN 
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UPPÅKRA  Blodig uppgörelse i hövdingahall●

Isotoptest kan visa brandoff

Arkeologerna har fortsatt 
utgrävningarna av den höv-
dingahall som någon gång 
under 500-talet brändes 
ned under våldsamma om-
ständigheter.

Hittills har man hit-

tat lämningarna efter fyra 
döda människor. Men fynd 
av mängder av fragment av 
brända människoben ty-
der på att de som dödades 
i branden kan ha varit be-
tydligt fler.

– Det är den känsla man 
har. Men det är svårt att 
säga exakt i och med att 
benfragmenten är så hårt 
brända och ligger spridda 
över en stor yta. Det här 
blir något som vår osteo-
log (skelettexpert) får titta 
närmare på framöver, sä-
ger arkeologen Karl-Mag-
nus Lenntorp.

Förhoppningen  är att hitta 
specifika benrester, exem-
pelvis käkben, vars antal 

gör att man säkert kan slå 
fast att det rör sig om olika 
individer.

– I nuläget talar vi om 

fyra till sju människor. Men 
det kan också vara betyd-
ligt fler, säger Karl-Magnus 
Lenntorp.

En annan  undersökning – 
mätning av isotoper i upp-
hittade tänder – kan dess-
utom ge besked om de döda 
kom från trakten eller hade 
sitt ursprung i något annat 
land. Även de undersök-
ningarna görs i vinter.

Berättelser om hur höv-
dingahallar överfalls är 

vanliga i fornnordiska sa-
gor. Vanligtvis handlar det 
om maktkamper mellan 
olika stormän där ena si-
dan lyckas omringa och sät-
ta eld på fiendens långhus. 
De som inte dog i lågorna 
höggs ihjäl när de försökte 
ta sig ut.

– Jag tror att det kan vara 
första gången man hittar 
verkliga spår av en hall-
bränning, säger Karl-Mag-
nus Lenntorp.

Att det rör sig om mord-

Uppåkra. Tecknen på en blodig upp-
görelse med många dödsoff er har vuxit 
sig allt tydligare under sommarens 
utgrävningar i Uppåkra.

Arkeologen Karl-Magnus Lenntorp har medverkat vid utgrävningarna i Uppåkra under flera år.

Sagor vittnar om forntida mord
Mord och bränningar 
av hövdingahallar är 
vanliga i den nordiska 
sagalitteraturen. Här är 
ett utdrag ur Ynglinga-
sagans berättelse om 
Ingjald Illråde.

Ingjalds far, kungen, är 
död. Till sin kröningsfest i 
Uppsala har Ingjald bju-
dit in småkungarna – ”fyl-
keskonungarna” – i grann-
rikena.

”Den unge konungen fat-
tade bägaren, reste sig upp 

och uttalade sitt löfte med 
hög och ljudelig stämma: 
”Jag svär att öka mitt rike 
åt alla sidor eller ock sätta 
livet till.” Efter detta djärva 
löfte tömde han bragebä-
garen och steg upp i kon-
ungastolen.  [...]

Alla fylkeskonungarna 
hade bleknat av förskräck-
else. Väl förstodo de, att det 
var dem det hotande löftet 
gällde.

[...] Då det led fram på 
natten, somnade Ingjalds 

gäster, men snart vakna-
de de av hetta och rök. Sa-
len, där de lågo, stod i ljus 
låga! Med all kraft försökte 
de tränga sig ut, men vid 
varje dörr stodo beväpna-
de män, vilka höggo ned 
alla som försökte fly ur 
den brinnande salen. De 
sex fylkeskonungarna ble-
vo därför innebrända och 
med dem alla deras män. 
Det var nu en lätt sak för 
kung Ingjald att hålla sitt 
löfte. Genast lade han de 

innebrända konungarnas 
fylken under Uppsala väl-
de och tog skatt av deras 
folk. 

Ingjald fortsatte att 
stärka sin makt genom att 
innebränna ytterligare sex 
småkungar. Till sist mötte 
han själv samma öde. När 
fiender omringat hans 
gård valde Ingjald att sät-
ta eld på husen i sluta sitt 
liv i lågorna.

MATS AMNELL

Kan fröer berätta om det 
förflutna?

– Mitt projekt handlar 
om människans förhållan-
de till växter, hur man orga-
niserat jordbruket och hur 
en central plats som Upp-
åkra förhållit sig till om-
landet där man kan jäm-
föra med andra mindre bo-
platser.

– Växtligheten berättar 
om samhällets ekonomi, 
om vilka spannmålssorter 
och andra grödor man odla-
de, i vilken omfattning jor-
den användes för bete eller 
odling och vad som impor-
terades hit. Det här är sär-

3
FRÅGOR TILL

Mikael Larsson, arkeo-
log, som ska försöka ta reda 
på mer om samhällsekonomin 
i järn ålderns Uppåkra genom 
att studera fossilt växtmaterial, 
sädeskorn och fröer från olika 
kulturlager. 

Mordbrand
”Jag tror att det kan 
vara första gången 
man hittar verkliga 
spår av en hallbrän-
ning.”
Karl-Magnus Lenntorp, 
arkeolog.
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Humanitarian aid 

ff ers ursprung

STAFFANSTORP

LUND

Hjärup

E22

E20

108

E6

HjärupärupHj

Uppåkra

GRAFIK: SYDSVENSKAN

En liten bit bladguld. Kanske avsedd för 
att tillverka så kallade guldgubbar. 

Pärla med en kärna av guldfolie innesluten i glas. 
För ett och ett halvt årtusende sedan bars den 
sannolikt av en av Uppåkras förnämsta kvinnor.

Glasskärva från en skål. Glasföremål var lyx-
varor som importerades från andra länder.

Den här granatbiten är så stor att den tros 
komma från en plats utanför Europa.

En liten bit granat. Ädelstenen kan ha sut-
tit i någon form av utsmyckning. De här bi-
ten tros härröra från Norge eller Halland.

Den förkolnade träbiten har troligen varit en 
del av ett träskrin.

skilt intressant kunskap ef-
tersom den reflekterar alla 
sociala skikt i samhället.

Hur går du till väga?
– Växtmaterial som för-

kolnat genom hög värme 
eller eld bevaras och finns 
därefter kvar i kulturlager 
under mark. I lämningar-
na efter flera nedbrända 
hus i Uppåkra finns ett bra 
fyndmaterial. Jag samlar 
in jordprover som därefter 
prepareras genom att blan-
das med vatten. Sediment 
sjunker medan kolrester-
na stiger mot ytan och se-
pareras genom ett fint sikt. 
Sedan analyserar jag det 

förkolnade växtmaterialet 
under mikroskop och art-
bestämmer frön som finns 
representerade i jordpro-
verna.

Hur lång tid tar det här?
– Jag började mitt arbete 

vid årsskiftet och det kom-
mer att pågå i fyra år paral-
lellt med framtida insatser 
vid boplatsen i Uppåkra. 
Ännu har jag inte hittat nå-
got som jag inte förväntat 
mig. Men det kanske för-
ändras inom några måna-
der eftersom jag nyligen på-
börjat analysen av materia-
let från sommaren.

MATS AMNELL 

brand och inte eld genom 
olyckshändelse är arkeolo-
gerna säkra på. Ett tydligt 
tecken är ett hål i skuldran 
där en av döda i huset ge-
nomborrats med en spjut-
spets.

FOTO: INGEMAR D 
KRISTIANSEN
ingemar.d.kristiansen
@sydsvenskan.se

TEXT: MATS 
AMNELL
mats.amnell
@sydsvenskan.se

Sydsvenskan 27 augusti.

Sydsvenskan 15 april.

Redigering:
Stefan Skogmark   
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I ÖVER HUNDRA ÅR  har arkeologer 
grälat om hur jordbruket introdu-
cerades i Europa. Frågan har gällt 
om de befi ntliga jägarna omsko-
lade sig till bönder eller om själva 
människorna byttes ut.

Nu börjar svaren komma, tack 
vare ny dna-teknik. Ungefär så här 
bör det ha gått till:

För drygt femtio tusen år sedan 
började människor som vi kan kal-
la Ursulas folk att röra sig från Mel-
lanöstern mot de isfria områdena 
runt Medelhavet. 

Några av de, särskilt de som här-
stammade från Ursulas systerdot-
ter Ulrika, fortsatte sedan norrut i 
takt med att inlandsisen smälte. 

För ungefär tio tusen år sedan 
hade de första hunnit fram till nu-
varande Sverige. Där förde Ursulas 
och Ulrikas ättlingar ett rörligt liv 
längs kusterna. De jagade och sam-
lade nötter, bär och andra växter. 

Plötsligt en 
dag  för ungefär 
sex tusen år se-
dan dök det upp 
människor med 
helt andra lev-
nadsvanor. Vi 
kan kalla dem 
för Helenas folk. 
De tillverkade 
lerkrukor som 
var trattforma-
de upptill, byggde gravar av stora 
stenar till sina döda och stannade 
längre på varje plats.

Den största skillnaden var att 
Helenas folk kunde konsten att 
tämja djur och växter. De höll sig 
med getter och kor som de mjöl-
kade och de sådde korn, vete och 
andra grödor.

I ÖVER TUSEN ÅR  bodde Ursulas/
Ulrikas folk och Helenas folk pa-
rallellt i nuvarande Sverige och 
övriga Nordeuropa. Men Helenas 
folk klarade sig bättre. Jordbruket 
gav en fördel: de hade mer och jäm-
nare tillgång på mat.

Sakta men obevekligt  träng-
des Ursulas/Ulrikas folk tillbaka. 
Deras sista utpost var nuvarande 
Lettland och Litauen. Där är deras 
speciella kombination av dna van-
ligast i dag.

– Den rimligaste tolkningen är 
att de här grupperna fanns i hela 
Nordeuropa tidigare, men att de 
ersattes i högre grad i Skandina-
vien än i Baltikum, säger Anders 
Götherström.

Han är docent i evolutionsgene-
tik vid Uppsala universitet och har 
i många år arbetat med dna från 
arkeologiska utgrävningar.

För ett år sedan  publicerade An-
ders Götherström och hans med-
arbetare en dna-analys av nitton 
stenåldersjägare från Gotland och 

tre stenåldersbönder från Gökhem 
i Västergötland.

Resultaten visade tydligt att den 
tidens jägare inte är särskilt nära 
släkt med merparten av dagens 
svenskar. Inte heller med dagens 
samer.

– När vi startade undersökning-
en trodde vi att vi skulle hitta 
 större likheter mellan den här jä-
 gar gruppen och moderna samer. 
Men det gjorde vi inte alls. Tvärt-
om, säger Anders Götherström. 

FÖR NÅGON VECKA SEDAN  publicera-
de en internationell forskargrupp 
nya uppgifter om Helenas folk 
– Europas första bönder. Uppgif-
terna baseras framför allt på dna 
från stenåldersgravar i Tyskland. 
Wolfgang Haak och hans medar-
betare har också samkört sina ana-
lyser med stora databaser över nu 
levande européers dna.

Resultaten visar att Europas 
första bönder hade sitt ursprung i 
nuvarande Turkiet, i den del som 
kallas för Anatolien. Där har män-
niskor brukat jorden och hållit hus-
djur i åtminstone tio tusen år. En 
av dem var kvinnan som vi kallar 
Helena.

För ungefär 8 000 år  sedan hade 
några av hennes ättlingar hunnit 
förfl ytta sig till nuvarande Ung-
ern. 

Därifrån spred de på några få 
hundra år ända till Paris i väster 
och Ukraina i öster, och så små-
ningom även norrut.

NAMNEN ”URSULA”,  ”Ulrika” och 
”Helena” kommer från den brit-
tiske genetikern Bryan Sykes. De 
är ett förenklat och populariserat 
sätt att förklara hur genetikerna 
nystar upp människans förhistoria.  
Ursula är det populära namnet på 
det som genetikerna kallar haplo-
grupp U5, Ulrika står för U4 och 
Helena för haplogruppen H.

Det är ingen tillfällighet att alla 
tre namnen är kvinnonamn. Hit-
tills har genetikerna som arbetar 
med arkeologiskt material varit 
hänvisade till dna från så kallade 
mitokondrier.

Sådant dna är lättare att un-
dersöka, men resultatet blir lite 
begränsat eftersom mitokondrier 
bara ärvs på mödernet. Det avslö-
jar var din mormormorsmormors 
mor och hennes anmödrar kom 
ifrån, men ingenting annat.

ANDERS GÖTHERSTRÖM  och hans 
medarbetare har nytt och ännu 
opublicerat material som baseras 
på mitokondrie-dna från betyd-
ligt fl er boplatser än Gotland och 
Gökhem. 

Denna större undersökning be-
kräftar bilden att den ursprung-

liga jägarbefolkningen i Sverige 
byttes ut när bönderna kom, och 
att moderna svenskar i högre 
grad härstammar från  bönder 
som en gång vandrade in från 
trakter som i dag ligger i Turkiet.
Forskargruppen har  också bör-
jat ta fram den fullständiga dna-
sekvensen från några av männis-
korna i stenåldersgravarna. 

Det är tekniskt en mycket stör-
re utmaning än mitokondrier. 
Det kräver nya och mycket dyra 
dna-maskiner. Men resultaten 

blir desto säkrare och mer över-
tygande.

Anders Götherström avslöjar 
inte vad de nya och fullständiga 
dna-sekvenserna berättar. 

När de kommer kan vi hoppas på 
en mer förfi nad bild av vår regions 
tidigaste historia. Men redan nu 
står det klart att omkring hälften av 
dagens svenskar härstammar från 
Bonde-Helena från Anatolien, men 
ytterst få från jägarkvinnan Ulrika.

KARIN BOJS
karin.bojs@dn.se  08-738 12 39

För ungefär sex tusen år sedan vandrade de 
första bönderna in till nuvarande Sverige. 
Jägarna som redan bodde här trängdes tillbaka. 
Dagens svenskar härstammar från bönderna 
snarare än från jägarna.

Nordens bönder kom  

Anders 
Götherström

FOTO: STAFFAN CLAESSON

Så här kan Europas första bönder ha sett ut. En konstnärlig tolkning, 
baserad på arkeologiska fynd. 

ILLUSTRATION: KAROL SCHAUER, STATLIGA MUSÉET FÖR FÖRHISTORIA I HALLE

Genom tekniskt avancerade dna-
analyser av fl era tusen år gamla 
benfynd – som den här kvinnan 

Dna-analyser visar att Europas första bönder kom från nuvarande 
Turkiet. Grönt visar närmast släktskap, orange mest avlägset släktskap. 

ILLUSTRATION: PLOS BIOLOGY
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Kvinnorna förlorar när politikerna satsar stora pengar på 
särskilt ”excellenta” forskare. Och inte blir forskningen 
bättre heller, enligt en ny granskning.

KRÖNIKA VETENSKAP
KARIN BOJS
Vetenskapsredaktör

Svensk satsning på 
excellens gick snett

När det satsas extra pengar på ett fåtal utvalda elitforskare är det 
männen som drar det längsta strået. Av de tjugo forskare som fått 
mest pengar – totalt över två miljarder – sedan 2003 i Sverige var 
endast en kvinna. 

Om ett par veckor lägger Delegationen för jämställdhet i hög-
skolan fram en ny rapport. En grupp forskare, ledd av Birgitta 
Jordansson på Göteborgs universitet, har granskat ”strategiska 
nätverk” och ”starka forskningsmiljöer” som har fått extra stora 
forskningsanslag.

Det handlar om totalt över tio miljarder kronor som har de-
lats ut sedan 2003.

Att satsa extra mycket pengar på ett fåtal utvalda elitforskare 
är politisk trend sedan några år, som både den nuvarande 
alliansregeringen och den tidigare socialdemokratiska rege-
ringen har ägnat sig åt.

Jag har ännu inte fått läsa hela rapporten, men däremot fl era 
referat av granskarnas muntliga framträdanden. Det mest ut-
förliga har publicerats av Sulf-tidningen.

DEN BILD SOM TONAR  fram där är alarmerande.
Granskningsgruppen har gjort en lista på de tjugo forskare 

som hade fått allra mest pengar – totalt över två miljarder. Av 
dessa forskare var 19 män och en kvinna. 

Det visade sig att kvinnorna slogs ut steg för steg på varje nivå 
i processen. 

Ett exempel är en av Strategiska stiftelsens utlysningar. Av de 
112 sökande var 15 procent kvinnor. Efter en första gallring av 
en svensk expertgrupp åkte andelen kvinnor ned till 12 procent. 
Efter en andra gallring av en utländsk expertgrupp var andelen 
kvinnor nere i 0 procent.

Bara sex män ansågs tillräckligt ”excellenta” och fi ck dela på 
250 miljoner kronor.

Sulf-tidningen citerar Ulf Sandström i granskningsgruppen. 
Han uppger att två av de sökande kvinnorna hade betydligt 
bättre meriter, om man räknar ett objektivt värde som hur ofta 
deras forskningsartiklar hade citerats av andra forskare.

Enligt Ulf Sandström och Sulf-tidningen syns ett genomgå-
ende mönster i storsatsningarna: manligt kön och hög ålder 
premieras, medan kvinnor systematiskt väljs bort.

MÅNGA SKATTEBETALARE KAN SÄKERT  leva med lite bristande jäm-
ställdhet om satsningarna uppfyller sitt ändamål, ger oss bättre 
forskning och gör Sverige mer konkurrenskraftigt.

Men enligt Ulf Sandström och Sulf-tidningen fi nns det ingen-
ting som tyder på att forskare som har fått dessa extrapengar 
presterar bättre än tidigare. Snarare tvärtom. Och då räknar 
han just med de objektiva kriterier som fi nns för att bedöma 
forskning, nämligen antal publicerade forskningsartiklar och 
hur mycket dessa artiklar citeras av andra forskare.

Historien visar att objektiva mått oftast gynnar minoritets-
grupper. Antagligen gynnar de också Sveriges konkurrenskraft 
i högre grad än kriterierna manligt kön, hög ålder och mäktiga 
nätverk.

karin.bojs@dn.se  08-738 12 39

 från Turkiet

från ett jägarsamhälle i Ajvide på Gotland 2700 f Kr – har 
forskare kommit fram till att dagens svenskar i högre grad 
härstammar från invandrade bönder än från jägarna.

FOTO: GÖRAN BURENHULT
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