
Delprojekt V/Subproject V:

Var vikingarna blonda och blåögda?
Were the Vikings blond and blue-eyed?

Modern DNA- teknik 
kan ge svar på arkeo-
logiska frågor som 
 tidigare inte  kunnat 
besvaras.

Modern DNA 
technology may 
provide keys to 
previously unanswered 
archaeological 
questions. 



Krage med rikt  silverbroderi 
på sidentyg som visas i 
 utställningen på museets 
översta  våning. Från den 
 dödes begravningsdräkt i en 
båtgrav från  Valsgärde.

Collar with luxurious silver 
embroidery on silk fabric, 
displayed in the exhibition on 
the top floor of the museum. 
From the burial costume 
of the dead individual in a 
Valsgärde boatgrave.



Våra undersökningar visar 
att både mans- och kvinno-
dräkter i vikingatida båt- och 
kammargravar i  Mälardalen 
till största delen bestod av 
orientaliska sidentyger i 
vackra färger. 

Vilka var de kvinnor och män 
som  begravdes i så främman-
de material?

Our investigations show 
that both male and female 
costumes in Viking Age boat- 
and chamber graves in the 
Mälardalen Valley mainly 
consisted of oriental silk fabrics 
in beautiful colours. 

Who were the men and 
women who were buried in 
such foreign material?



Den silverbroderade 
sidenkragen tillhör en 
orientalisk dräkt. 
Kragen låg ovanför den 
begravdes huvud, som 
även innehöll tänder.

The silver-embroidered 
silk collar belongs to an 
oriental costume. 
The collar was found 
above the head of the 
deceased, which also 
contained teeth.



DNA-analyser kan utföras 
från många typer av kropps-
vätskor eller vävnader som 
blod, saliv, spermier, hår, 
hudceller, ben eller tänder. 

Om materialen är riktigt 
gamla och har varit begravda 
brukar det dock bara finnas 
ben och tänder kvar för ana-
lys.

DNA analyses can be 
performed from many types of 
body fluids or tissues as blood, 
saliva, sperms, hair, skin cells, 
bone or teeth. 

If the materials are aged and 
have been buried is it however 
usually only bone and teeth left 
for analysis.



När materialet är gammalt och 
nedbrutet är tänder det bästa 
materialet att analysera. De är 
oftast bättre bevarade än ske-
lettet tack vare den skyddande 
emaljen.

When the material is old and 
degraded, teeth are the best 
samples to analyse. They are 
often better preserved than 
skeletal bones because of the 
protective enampel.



Vid DNA-analys av  mänskliga 
ben eller tänder kan man 
ta reda på kön, släktskaps-
förhållanden och ursprung. 

DNA-analyser kan även 
 berätta något om vilket 
 utseende personen i graven 
haft under sin levnadstid.

When performing a DNA 
analysis of human bones  or 
teeth it might be possible 
to determine sex, familial 
relationships and origin. 

DNA analysis can also be 
used for prediction of the 
appearance a person had 
during lifetime.



Arbetet med DNA utförs i renrum. 

Dr Magdalena Bus är molekylär-
biolog. Hon är forskarutbildad i 
Polen och gör sina postdok-studier 
vid Uppsala universitet. 

DNA analyses is performed in a 
cleanroom. 

Dr. Magdalena Bus is a molecular 
biologist. She received her Ph.D. 
training in Poland and is performing 
her post doc studies at Uppsala 
University.



Alla analyser och experiment 
utförs i ett så kallat renrum. 

Innan ben och tänder kan 
analyseras i  laboratoriet 
 rengörs de noga med 
 kemikalier och UV-ljus. 

Forskaren klär sig i skydds-
rock, handskar, mun- och 
hårskydd, allt för att undvika 
att provet förorenas.

All analyses and experiments 
are performed in a clean room.

Before bones or teeth are 
analysed in the laboratory they 
are thoroughly cleaned with 
chemicals and UV-light. 

The researcher is dressed in 
protective clothing - all to 
ensure that the samples are 
not contaminated.



När ben eller tänder krossats till 
 mindre bitar utförs en rad kemis-
ka  procedurer i små provrör.   

When the bones or the teeth 
have been crushed into smaller 
pieces a number of chemical 
procedures are performed in 
small tubes.



Proverna genomgår olika 
pro cesser för att rena fram 
DNA, kopiera vissa delar 
av arvsmassan och slutligen 
identifiera skillnader mellan 
olika individer. 

Detta görs genom att se på 
uppbyggnaden av DNA-
strängarna och avläsa 
ordnings följden av bygg-
stenarna G, A, T och C, som 
vår arvsmassa består av.

The samples are going through 
different processes to purify 
DNA, copy parts of the DNA 
and finally identify differences 
between individuals. 

This is performed by looking 
at the DNA-strands and read 
the order of the four building 
blocks G, A, T and C in our 
genetic material.



Cellens energiverk, mitokondrierna, har eget 
DNA som ibland används vid analys.

The power plant of the cell, the 
mitochondria, has its own DNA, which 
sometimes is used in analysis.



Om ett prov  innehåller 
 väldigt lite DNA eller är 
mycket nedbrutet kan mito -
kondriens DNA användas. 
Här finns flera tusen  kopior 
till skillnad från kärnans 
DNA som endast har två 
 kopior.

If a sample contains very little 
DNA, or is highly degraded, the 
DNA of the mitochondrion 
can be used. Here there are 
several thousand copies, unlike 
the DNA in the nucleus of the 
cell, which has only two copies. 



Sequence 1: CCT

Sequence 3: CCC

Sequence 2: TCC

Resultat som visar sekvenser av  mitokondrie-
DNA från tre vikingatida kvarlevor. Blå toppar 
speglar byggstenen C och röda T. Läs DNA- 
sekvenserna i den svarta boxen. Är de identiska? 
Kan de komma från samma person?

Results showing mitochondrial DNA sequences from 
three Viking Age remains. Blue peaks reflect the 
building block C and the red peaks T. Read the DNA 
sequences within the black box. Are they identical? 
Can they be from the same individual?



De slutliga resultaten av 
 olika DNA-analyser kan 
 användas för att  jämföra 
och identifiera individer 
samt  utreda släktskap eller 
 ursprung. 

Vissa delar av arvsmassan 
ger även information om 
 vilken hår- och ögonfärg de 
begravda hade under sin 
 levnad.

The results of different 
DNA analyses may be used 
to compare and identify 
individuals and also to explore 
familial relationships or origin. 

Some parts of the genetic 
material may also predict 
information on the eye- and 
hair colour of the buried 
person during his/her lifetime.



Fortsättning följer…
Utställningen uppdateras en 
gång per månad. 

Tidigare delprojekt finns 
då tillgängliga på museets 
webbplats.

Den 2 december presente-
ras delprojekt VI. 

Här läggs fokus på blot, 
 sociala roller och genus. 

To be continued…
The exhibition will be updated 
once a month. 

Earlier subprojects are then 
available on the museum’s 
website.

On December 2nd the sixth 
part of the research project 
will be presented.

It will treat the blót, social and  
gender roles.




