historisk a nyheter

Medlemmar av
Auxiliary Unit under
andra världskriget.

Kvarlevor av en räv
från fyndplatsen.
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Gömda kammare
i Cheopspyramiden

Enligt en ny teori
byggdes Cheops
pyramiden
inifrån och ut.
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Arkitekt hävdar:

l Cheopspyramiden i Giza byggdes inifrån och ut och inte
tvärtom. Det hävdar en fransk arkitekt som gjort en 3D-skanning av den 147 meter höga byggnaden. Arkitekten tror också
att det finns två gömda förrum intill gravkammaren i pyramidens mitt. De ska ha innehållit möbler som den döde faraonen
ansågs behöva i sitt nästa liv.
En kanadensisk forskargrupp söker nu tillstånd för att undersöka pyramiden med värmekamera. De hoppas hitta bevis för
att de hemliga kamrarna existerar. Men de vill också leta efter
en förmodad gång som leder till förrummen. Denna passage
ska ha använts av begravningsgästerna för att ta sig in och
ut ur byggnaden.

Churchills hemliga
gerilla kartläggs
S windon A dvertiser

Pyramidens hemliga kammare som den franske
arkitekten Jean-Pierre Houdin föreställer sig dem.

Solstenens gåta löst
l Enligt medeltida skrifter navi-
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l Nyligen såldes en gammal
ambulansbil på auktion i
USA. Dess förre ägare hävdar att fordonet transporterade John F Kennedys kropp
till flygplatsen efter mordet
i Dallas 1963. En veteranbilsorganisation menar
dock att det inte kan vara
den riktiga bilen eftersom
denna troligen förstördes
på 1980-talet. Trots det blev
slutpriset på ambulansen
över 800 000 kronor.

ap/scanpi x

gerade vikingarna med hjälp av
solstenar, som gjorde det möjligt
att lokalisera solen även vid mulet
väder. Nu har forskare för första
gången visat hur detta ska ha
fungerat. Kristallerna i stenarna
filtrerade solljuset och koncentrerade strålarna i en viss riktning.
Experimenten visar att sjöfararna
därmed kunde finna den punkt
där ljuset var som starkast.

Kennedys ambulans auktionerades ut

John F Kennedys kropp förs till det väntande
presidentplanet och flygs till Washington.

Google ställer ut konst på nätet

l Nu kan du besöka Versailles utanför Paris, Tate Gallery i London eller Van
Goghmuseet i Amsterdam utan att resa dig ur soffan. Det är företaget
Google som tillsammans med 17 av världens ledande konstmuseer lanserat
Google Art Project, där museerna besöks virtuellt. Det är också möjligt att
zooma in på detaljer i tavlorna. www.googleartproject.com

l Brittiska och kanadensiska forsk
are har hittat Mellanösterns äldsta
begravningsplats. Den är ungefär
16 500 år gammal och belägen i
Jordanien. Ett av de mest intressanta fynden från viloplatsen är
kvarlevor efter en räv som hittats i
en av gravarna. Enligt forskarna kan
det betyda att människor vid den
här tiden försökte hålla rävar som
husdjur. Räven verkar ha avlivats
i syfte att gravsättas tillsammans
med matte eller husse.
På en 2 500 år yngre begravningsplats i Israel har arkeologer
tidigare hittat en kvinna begravd
tillsammans med sin hundvalp.
Räven kan vara ett uttryck för
samma mänskliga längtan efter
sällskapsdjur.

Boy George
lämnar tillbaka
stulen ikon

l Sångaren i 80-talsbandet Culture
Club, Boy George, har tvingats
lämna tillbaka en dyrbar ikon till
Cypern. Han köpte den förgyllda
tavlan 1985 och den
har därefter hängt i
hans hem utanför
London. Under
ett TV-program
med sångaren
syntes en skymt av
ikonen.
Boy George
En cypriotisk
biskop råkade se programmet och
kände igen konstverket. Det hade
försvunnit i samband med den
turkiska invasionen av ön 1974.
Biskopen kontaktade sångaren
som sa att han »var glad att ikonen
kommer tillbaka till sitt rätta hem».
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om att en tysk invasion
l I skogen några mil utanför
var att vänta.
London låg en av Winston
Nu har arkeologiska
Churchills hemligaste
utgrävningar startat
anläggningar. Här, i Coleshill
på platsen. Syftet är att
House, utbildades gerillasolse om man kan göra
dater under andra världsfynd – eller hitta hela
kriget. Deras uppgift var att
baser – som går att knyta
bekämpa tyskarna om de
till motståndsrörelsen.
invaderade Storbritannien.
Förvånansvärt lite är känt
Männen och kvinnorna
om enheten, kanske på
skulle operera i mindre enheter i olika delar av landet.
grund av dess topphemEn bajonett som
Frivilligorganisationen kal�liga uppdrag. Många av de
hittades när gerilla
lades Auxiliary Unit, reservfrivilliga
var unga personer.
lägret grävdes ut.
förbandet, men hade trots
De tränades bland annat
sitt namn en nyckelroll i försvaret. Det
i att spränga järnvägar och slåss man
var Churchill själv som gav order om att
mot man. Vid ankomsten till lägret fick
den hemliga armén skulle organiseras.
de veta att de inte förväntades leva
Efter evakueringen från Dunkerque
längre än femton dagar när tyskarna
landstigit i England.
1940 var premiärministern övertygad

Räv kan ha varit
första husdjuret

