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1 Palm

Klockan är fyra på morgonen.

Telefonen ringer.

En glad röst ropar i mitt öra:

– Jag har hittat en spännande palm.

Vi gör en deckare om den!

Klick.

Samtalet är slut.

Telefonen piper och blinkar.

Maria skickar ett foto av palmen.

Solen skiner starkt i Singapore.

Jag väntar länge på,

att Maria ringer igen.
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Men telefonen är tyst.

Jag försöker somna om.

Det lyckas inte.

Vad är en spännande palm?

På morgonen läser jag

i tidningen,

att nätet slagits ut

i Singapore.
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2 Spion

– Palmen försvann från trädgården Kew

i London år 1857, berättar Maria.

Flera år senare dök den upp i Berlin.

– Hur kom den dit? frågar jag.

– Det vet ingen, svarar Maria.

På skylten jag såg i Singapore

står det bara, att palmen blev stulen.

Ett mysterium! Jag gillar mysterier.

De är roligare än mord eller våld.

Maria gör bilder till mina böcker.

Vi är båda historiker.

Maria och jag har känt varandra

i många år, och vi har ätit

mycket choklad tillsammans.
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– Varför ville någon stjäla

just den här palmen? undrar jag.

– Det var ingen vanlig tjuv,

förklarar Maria. Han visste,

att den var sällsynt och dyrbar.

– Vem organiserade stölden? frågar jag.

– Det får du ta reda på, skrattar Maria.

Du är forskare och författare.

En forskare är lite lik en spion.

Spioner försöker få tag på

hemlig information.

De använder falska namn

och lever ett farligt liv.

Spioner ger informationen de hittat

endast till sina arbetsgivare.

Forskare som arbetar med historia

samlar också information.



Palmen och spionen   7

De hittar den oftast i

arkiv och bibliotek.

Forskare gräver fram

gömda hemligheter

och skriver om dem i böcker och artiklar.

Alla kan läsa om deras fynd.

– Egentligen spionerar historiker

på människor som levde förr, säger jag.

Men det är tryggare att vara

historieforskare än att vara spion.

– Historisk forskning kräver

uthållighet, påpekar Maria.

Det tar massor av tid att läsa,

tolka och analysera källor.

Då forskare arbetar

med historiska källor

försöker de sätta sig in i världen

och perioden källorna berättar om.
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En forskare behöver därför förstå

andra värderingar och

tänkesätt. Tidigare var också

språket annorlunda än idag.

På basen av allt de läser

försöker forskarna föreställa sig

hur platser och människor såg ut,

och hur folk levde på den tiden.

Vem kan hjälpa mig att förstå

hur folk tänkte och fungerade

i mitten av 1800-talet?

Jag ringer Maria klockan sju på morgonen.

– Jag behöver en tidsmaskin, säger jag.

– Väck mig när du har

fått igång den, mumlar Maria.

– Jag skulle vara nöjd med

ett litet nyckelhål också, fortsätter jag.
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Där kunde jag se in hos folk som levde förr

och lyssna på vad de talar om.

– Väck mig när du hittar

den mystiska dörren, gäspar Maria.

Jag får en idé.

En författare som skriver deckare

och romaner måste ha fantasi.

Författaren utvecklar personer

och beskriver deras liv i böckerna.

I min fantasi skapas Iris.

Vad kan hon få reda på om palmen,

som tidigare forskare inte lyckats upptäcka?
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3 Forskare

”Det är hett och fuktigt inne i växthuset.

Iris fläktar med en solfjäder,

men det svalkar henne inte.

Det stora glastäckta palmhuset i

trädgården Kew började byggas år 1844.

Fyra år senare öppnades det för publiken.

Det är nu tretton år sedan, men huset

ser fortfarande imponerande ut.

Temperaturen i växthuset måste vara som

i tropikerna för att palmerna ska överleva.

Där finns också många andra träd

och växter som kräver värme.

Iris stannar vid palmen

från Seychellerna.
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Palmen är ännu en liten planta.

Den växer i en blomkruka.

Iris tror inte sina ögon.

En blomkruka!

Då hon ser sig omkring märker hon,

att många andra träd i palmhuset

också odlas i blomkrukor.”

Jag läser högt för Maria vad jag skrivit om Iris.

– Fortfarande odlas många tropiska plantor

i blomkrukor i europeiska trädgårdar,

kommenterar Maria.

Men palmen odlades nog inte först

i palmhuset, utan i en plantskola.

Det är ett särskilt växthus för nya plantor.

Hurdana källor använder du?
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Steg 1: Källor 

Vilka källor existerar om

vår palm? Jag letar på internet

för att få en överblick. Flera nätsidor förklarar

hur palmen ser ut och hur den ska odlas.

Vår palm växer i naturen endast på ett ställe. 

Seychellerna är en grupp öar, som ligger

i Indiska Oceanen öster om Afrikas kust.

I den tropiska hettan kan palmen

bli upp till femton meter hög.

– I vårt kalla klimat växer den säkert bara

ett par meter, kommenterar Maria.

Nästan alla nätsidor nämner, att trädet kallas

för den stulna palmen eller tjuvpalmen.

Men få förklarar varför den heter så.

Jag behöver hitta ursprungliga källor.

Helst ska de vara skrivna av ögonvittnen,

av personer som själva var med.
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Originalkällor kallas för primära

eller förstahandskällor.

Sekundära källor är ofta skrivna av experter 

på basen av primära källor och forskning.

Tertiära källor eller tredjehandskällor

kan vara uppslagsverk, populära

vetenskapliga artiklar eller tidningsartiklar, 

som berättar om forskning.

Sen finns också förfalskade källor.

De är knepiga och har ofta politiskt syfte.

– De primära källorna om palmen

är väl inte så många. Det fanns inget

internet då, funderar jag.

Antalet selfien och bloggar var noll.

Folk läste tidningar och skrev brev.

– Posten var kanske långsammare,

men den var pålitligare än nuförtiden,

kommenterar Maria.
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Steg 2: Kolla fakta 

Fakta ska vara rätt i vår deckare.

Allt kollas flera gånger,

så att vi inte missar eller missförstår något.

Många nätsidor påstår till exempel,

att palmen hittades hos August Borsig

i Berlin. Han var rik. Herr Borsig ägde

fabriker för ångmaskiner och lokomotiv.

Men han hade inget intresse för växter.

Dessutom visar det sig, att han dog

tre år innan palmen stals i London år 1857.

– Internet är fantastiskt, skrattar Maria.

Så länge det inte slås ut är allt bra.

På nätet finns massor av intressanta fakta.

Men informationen kan ibland

försvinna eller vara alldeles felaktig.

– Många som skriver på nätet kollar

inte upp fakta. De bara citerar andra.
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Så de fortsätter att sprida

felaktig information, nickar jag.

Förutom böcker finns också andra former

av källor: Kartor, ordböcker, encyklopedier, 

tidskrifter, tidningar och kataloger.

Jag letar i bibliotek och arkiv på flera språk: 

Engelska, tyska, franska, holländska, 

italienska, svenska, danska och finska.

Alla som alls nämner palmen och stölden

hänvisar alltid till någon annan källa.

Men de källorna är inte heller primära.

– Jag tror, att stölden är en påhittad historia.

En gammal falsk nyhet, kommenterar jag.

– Kan du bevisa det? frågar Maria.

Hon tar en bit till av chokladen och

bläddrar i en katalog med växter.

Nej, jag kan inte bevisa någonting.

Inte ännu åtminstone.
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Steg 3: Följ ledtrådar och ställ frågor

– Vem hade intresse för palmer i Berlin?

Maria textar mig klockan halv sju

på söndag morgon. Jag ringer

tillbaka tre timmar senare.

– Albert var son till August Borsig,

berättar jag. Han öppnade en ny allé

med palmer i Berlin år 1869.

Han ägde också en stor samling

orkidéer och andra exotiska växter.

– Albert hade råd att köpa palmen.

Han ärvde ju sin far. Han behövde

inte stjäla träd, kommenterar Maria.

– Växter var en populär hobby i Europa

sedan 1700-talet, läser jag.

Det fanns många privata trädgårdar.

Rika människor anställde trädgårdsmästare,

men inte alla entusiaster var så rika.
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– Fortfarande är trädgård en trendig hobby.

Men det är inte logiskt. Varför skulle

en trädgårdsmästare stjäla palmen?

De bytte ju växter sinsemellan, säger Maria.

– Många trädgårdsmästare var också

importörer av exotiska växter, svarar jag.

De sålde både plantor och frön.

En belgisk botaniker och försäljare

erbjöd redan år 1856 plantor

av vår palm i sin växtkatalog.

Varifrån fick han sina växter?

Kom de kanske som frön till Europa?

– Just det! Hämta frön från tropikerna.

Frön är så mycket lättare att frakta

än levande växter, ropar Maria.

Hur mycket kostade fröna

i jämförelse med plantorna?
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Steg 4: Utforska sammanhang

– Varför ville så många människor

ha exotiska träd, buskar och blommor? 

Varifrån kom växter och frön till Europa?

Vem hämtade dem? frågar Maria.

Marias kaffe har hunnit bli kallt,

men hon märker det inte.

Hon fortsätter att tänka högt:

– Hur dyr var palmen egentligen?

Lönade det sig för tjuven att stjäla den?

Växter och frön köps och säljs också idag

för miljoner euro varje år globalt sett.

– I kontinentala Europa var all slags palmer

på modet sedan länge, läser jag.

År 1857 fanns tiotals stora palmhus

med hundratals arter av palmer.

Många människor hade palmer hemma.

Men till England kom modet med palmer

först ungefär tio år senare.
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Varför blev just palmer så populära?

– Palmer är lätta att odla, ler Maria.

Vi inser, att vi måste besvara många frågor 

innan vi kan se helheten och sambanden.

Det är viktigt att sätta in informationen

i ett större sammanhang. Vi ska också

koppla ihop den med kunskap vi redan har.

Så vi skriver en lista på allt vi behöver

veta mer om. Listan blir ganska lång.

– Vi måste hålla helheten i minnet

medan vi läser källorna, påpekar jag.

Källorna kan leda bort uppmärksamheten

från själva palmen och våra frågor.

– Du har rätt. Vi kan bli intresserade av

andra saker istället, instämmer Maria.

Vi snavar ju över massor av

spännande teman hela tiden!
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Steg 5. Ordna upp informationen

Medan vi läser i källorna skriver

vi ständigt anteckningar.

Sen arrangerar vi alla fakta

enligt tid, personer och platser.

Efter det kan vi analysera och tolka dem.

Det är nästan som att vara en detektiv.

Vi måste beakta alla möjligheter,

också sådana som verkar otänkbara.

Ännu får vi inte utesluta något.

Palmen var försvunnen i två år efter stölden

i London, innan den hittades i Berlin.

– Vem gömde undan den? undrar Maria.

– Var det ens samma planta? frågar jag.

En preussisk botaniker såg år 1859

en ung palm i Albert Borsigs trädgård.

Palmen var under en meter hög.
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Enligt honom hade Borsig köpt den i Paris

under världsutställningen år 1855.

Palmen fanns alltså redan i Berlin

innan den stals i London.

Hur fungerar den ekvationen?

– Ha inte så bråttom, skrattar Maria.

Svaren kommer så småningom.

 

Jag vill skriva en spännande deckare,

där det vimlar av spioner och exotiska växter.

Men ju mer vi läser om den stulna palmen,

desto konstigare och mer komplicerad

blir det här trädets historia.

Får vi någonsin reda på vad som

verkligen hände i London år 1857?

– Vi behöver mera choklad,

konstaterar Maria.

– Och vi behöver Iris, svarar jag.
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4 Mysterium

”Iris nickar och ler artigt åt

en trädgårdsmästare, som går förbi.

Han stannar och Iris frågar:

– Är palmen sjuk? Den har konstiga

gula och bruna prickar på bladen.

– Jadå, den här palmen är alldeles frisk,

fröken, svarar trädgårdsmästaren.

Den växer i naturen bara på Seychellerna.

Det finns bara några exemplar i Europa.

Vi odlar den sedan några år tillbaka.

– Hur kom den hit till Kew? undrar Iris.

– Herr James Duncan i Mauritius sänder

regelbundet intressanta frön och växter,

förklarar trädgårdsmästaren.
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– Så spännande, ler Iris.

Vad heter palmen?

Har den redan fått ett namn?

– Javisst. Herr James Duncan ville,

att den ska få namn efter guvernören

av Mauritius, Sir William Stevenson.

Palmen kallas för Stevensonia grandifolia.

Guvernör Stevenson är mycket intresserad

av botanik och all annan slags vetenskap.

Han stöder fullständigt herr Duncans

mycket viktiga botaniska forskningsarbete,

berättar trädgårdsmästaren.

– Vilket ett fint sätt att tacka

guvernören genom att ge palmen

hans namn, kommenterar Iris.

– Ja, inte sant? Jag tycker, att

namnet passar utmärkt för palmen,

ler trädgårdsmästaren.”
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En unik palm?

Historien om James Duncan citeras i flera

källor. Jag hittar också ett brev av Duncan

från 1859, där han skriver om palmens namn.

Var palmen i Kew Gardens den första,

som kom till Europa från Seychellerna?

Hur unik var den egentligen?

Idag förekommer palmen

endast på 235 kvadratkilometer

på åtta öar. Palmen är den

enda representanten i sitt släkte.

Den anses inte vara utrotningshotad,

men det är olagligt att använda trädet

eller delar av den. Trots det utnyttjas den

för att lägga tak på hus, främst för turister.

– Botanikern Karl Koch från Berlin skrev i

en artikel år 1859, att vår palm fanns i Paris

hos en handelsman år 1855, läser jag.
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En känd belgisk handelsträdgård i Gent

erbjöd palmer från år 1856. Den ägdes

av botanikern Ambroise Verschaffelt.

Hans plantor var först enormt dyra,

men priset sjönk drastiskt inom några år.

– Exklusiva varor kostar mera.

Uppenbarligen lyckades han odla flera

plantor av palmen, konstaterar Maria.

– Den belgiska botanikern och försäljaren

Louis Van Houtte hade fått flera plantor av

palmen från Seychellerna före år 1865.

Han påstod att det var svårt att få tag på den

och att han var den enda i Europa,

som sålde den i större mängder.

Priset för en planta på ungefär 20 centimeter

var 25 belgiska franc. Det lär ha varit ett 

billigt pris. Idag skulle summan

motsvara över tusen euro, räknar jag.

– Ingen dålig affär, kommenterar Maria.
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Men jag skulle betala så mycket

bara om jag var en palmfantast.

– Karl Koch i Berlin trodde, att palmen kom

från Brasilien, säger jag. Han anses

vara en av grundarna av vetenskapen

om träd, dendrologi.

– Han var inte den enda som hade fel.

Verschaffelt skrev att palmen kom

från Asien. Han importerade sina

frön via Indien, läser Maria.

– Kan vi dra slutsatsen, att palmen fanns

på flera ställen i Europa samtidigt,

eller åtminstone i London, Paris,

Gent och Berlin? frågar jag.

– Då var den väl inte så unik som alla trodde?

Idag är många av de här gamla trädgårdarna 

offentliga parker man kan besöka,

säger Maria. De har fina nätsidor också...
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En stulen palm?

Många källor nämner stölden av palmen,

men det tar flera veckor innan jag hittar

en källa som citerar ett ögonvittne.

Har jag äntligen upptäckt en primär källa?

John Smith var intendent i Kew Gardens.

Han förklarade om stölden på följande sätt

i en tidskrift år 1865:

Botanikern Hermann Wendland från den 

kungliga trädgården i Herrenhausen nära 

Hannover besökte Kew Gardens för att

utbyta växter. Då han såg tre små plantor

av palmen från Seychellerna uttryckte han

sin önskan om att få en planta.

Smith svarade, att han skulle tänka på saken.

Följande morgon saknades

en planta. Ingen visste vem
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tjuven var. På Kew Gardens

spekulerade man, att en irländare som

arbetade i trädgården hade stulit palmen.

Irländare ansågs på den tiden tillhöra

en lägre samhällsklass i England

och inte sällan beskylldes de för stölder.

Tjuven lär ha snabbt sålt plantan vidare

för ett billigt pris. Palmen åkte sedan

till kontinenten, där priset på den snart

ökade till fem engelska pund.

Albert Borsig i Berlin lär ha betalat

minst tjugo pund för plantan.

Det skulle motsvara långt över

tretusen euro i dagens pengar.

– Det låter som en trevlig historia, säger jag.

Men en del källor påstår, att tjuven var

Wendland själv. Han var väldigt intresserad

av palmer och hade Europas största samling

i kungliga trädgården i Herrenhausen.
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Sen hittar jag en källa från 1893,

som också påstår att den citerar John Smith.

Den berättar en annan historia:

James Duncan sände tre plantor till Kew.

Innan Hermann Wendland besökte London

bad han i förväg om ett exemplar.

John Smith markerade palmen för sin gäst.

Men då de besökte plantskolan,

där nya plantor odlades, var palmen borta.

Efter flera förhör upptäcktes, att en

tysk anställd hade stulit den och

sålt den till en privat samlare i Berlin.

– När stals palmen?

Före eller efter Wendlands

besök? undrar Maria.

Förövarens nationalitet kan också ha något 

att göra med de växande spänningarna

i stormaktspolitiken på 1890-talet.
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En oförklarlig historia?

Hur trovärdig och realistisk är

berättelsen om stölden av palmen?

Det visar sig, att historien om stölden inte 

bekräftas av någon annan källa eller andra

ögonvittnen från samma period.

– Berättade John Smith två olika 

historier, eller missförstod kanske

någon av redaktörerna för

tidskrifterna? Var det i så fall

avsiktligt eller av misstag? frågar Maria.

Jag kollar i domstolens arkiv i London

om någon dömts för stöld av en palm.

Folk stal alla möjliga saker, till och med

socker, papper och strumpor.

Men ingen hade stulit ett träd.

Sen skriver jag till Kew Gardens i London

och frågar om den stulna palmen.
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Svaret kommer genast:

De har tyvärr ingen information

i sitt arkiv om incidenten.

– Tror vi verkligen, att tjuven skulle lämna

spår efter sig? En person som stjäl en planta

vet vad han eller hon gör, och har

sannolikt gjort det tidigare. Särskilt om han

eller hon är trädgårdsmästare, säger Maria.

– Wendland kom från en familj med botaniker,

läser jag. Hans pappa och farfar hade också 

varit anställda vid trädgården i Herrenhausen

och han var överträdgårdsmästare där.

Han hade ett särskilt intresse för palmer och 

hade arbetat vid Kew nästan tio år tidigare.

– Så han visste exakt var allt fanns i Kew

och kände alla, säger Maria fundersamt.

Han hade inget finansiellt motiv, men nog

ett motiv som samlare av palmer.
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Tidskriften från 1865 påstår också, att

Hermann Wendland i två års tid spårade

palmen från London till Berlin.

Hans beskrivning av den lär vara gjord efter

ett exemplar i ett herbarium, alltså

en samling torkade växter.

Men samma år skrev handelsmannen Louis 

Van Houtte i en artikel, att han sänt levande

plantor till Wendland.

Van Houtte hade köpt sina frön

av James Duncan i Mauritius.

– Hur kan vi någonsin finna

sanningen, när källorna mest

verkar motsäga varandra? undrar jag.

Det finns minst två versioner

av alla händelser.

– Ät mera choklad, tröstar Maria.

Skicka Iris till Albert Borsig i Berlin.

Kanske hon hittar lösningen där.
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4+ Författare

”Herr Albert Borsig  äger förutom ett palats i

Berlin också flera hus, kolgruvor och fabriker

på olika håll i Preussen. Fabrikerna producerar

bland annat lokomotiv, maskiner och broar.

Tidigare importerades järn från England, men

numera är hans fabriker inte längre beroende

av utländsk import. Herr Borsigs jordbruk är

modernt och hans samling av exotiska växter

i Berlin är magnifik.

Herr Borsig berättar entusiastiskt för gästerna

om sina palmer och sin nya palmallé. Iris vill

gäspa, men hon får inte verka oartig.

–  Här  är  Phoenicophorium borsigianum. Mitt

palmträd är  störst i  hela Europa,  ler Borsig.

Under de första fem åren växte den knappt
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en meter. Nu har den blivit ett ståtligt träd,

som vi är mycket stolta över.

Iris sjunker ner på en bänk.

Hon viker ihop sitt parasoll.

Den här palmen finns ju också

i Kew Gardens, tänker hon.

Varför nämner Borsig inget om London, Paris

eller Gent? Är det på grund av stormakternas

politik  och tävlan mellan Storbritannien och

Preussen? Knappast. De hade goda relationer

ännu på 1850-talet.  Först  under de senaste

åren har situationen förändrats.

Iris tänker också på Hermann Wendland. Hon

försökte få en intervju med honom. Botaniker

är upprörda över palmens egendomliga namn

och vill veta varför den måste heta så.  Men

Wendland vägrade att bli intervjuad efter att

Iris nämnde palmen för honom.”
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Övningar i översättning

– Berättade Hermann Wendland aldrig varför

han valde Phoenicophorium, alltså den stulna

palmen som namn? frågar Maria.

– Nej, han höll tyst om det, svarar jag. Många

botaniker spekulerade i orsakerna. De ansåg,

att namnet var fult. Ett så fint träd borde ha

fått ett vackrare namn. Det fanns flera förslag

förutom Stevensonia. Ambroise Verschaffelt i

Gent erbjöd plantor med namnet guldfläckig i

sin katalog, för det kan finnas gula fläckar på

palmens blad.  En odlare  kritiserades senare

på en utställning för  fläckarna, för domarna

trodde att palmen var sjuk.

– Ett trevligt namn säljer bättre, kommenterar

Maria. Nya arter får ofta flera namn innan ett

enda accepteras för internationellt bruk. Den

första botanikern som i detalj beskrev palmen

hade rätt att besluta. Det var en hård tävling.
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Wendland vann,  men Koch föreslog att  den

skulle få Borsigs namn.

– Växter uppkallas ofta efter

botaniker, kända personer eller

orter, tillägger jag. Plantor får

namn  enligt  utseende,  växtplats,  blomning

eller andra egenskaper  och  särdrag  också.

DNA-analys är en modern uppfinning och den

är exaktare än enbart observationer. Flera av

namnen  palmen  gavs i  början reflekterade

dess ursprung på Seychellerna.

– Växter brukar inte få namn som handlar om

deras historia, säger Maria. Fick Wendland sin

inspiration av stölden i Kew Gardens?

– Ingen aning,  svarar  jag.  Det  finns många

teorier om det.  En sekundär källa påstår, att

Wendland valde namnet för att påminna om

att Seychellerna hade plundrats.  Inga andra

källor stöder den hypotesen, dock.
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Flera tror att namnet ska översättas från latin

med ”palmen som stals  från  Seychellerna”.

Översättningen kan  lika  väl vara  ”palmen

som kommer från Seychellerna  och som har

blivit stulen”.

–  Hur kan det vara så svårt att översätta ett

enda enkelt växtnamn? frågar Maria.

– Namnet  Phoenicophorium är officiellt latin,

men  orden kommer från grekiskan, förklarar

jag. Louis Van Houtte trodde först att namnet

betydde ”jag bär palmen”. Sen insåg han, att

phorios betyder ”stulen”.  Jag har slagit upp i

latinska och grekiska ordböcker och kollat att

det är korrekt.

– Varför kallas den för en tjuvpalm då?

undrar Maria.

–  Ännu en  översättning som gick fel. Det är

inte palmen som är tjuven, svarar jag.
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Författarens funderingar

Det är viktigt att kunna ställa

frågor, som kan verka löjliga

för experter.  Jag  skriver  till  Herrenhausen  i

Tyskland och får ett detaljerat svar med källor

och hänvisningar. Inte heller där vet de varför

palmen fick sitt  namn. Wendland förklarade

sällan sina motiv.

– Vad tror du att hände? frågar Maria.

– Antingen blev palmen stulen eller så inte.

Två källor  citerar ett ögonvittne om stölden.

Men det finns ingen klarhet i vem tjuven var,

utom att han nog inte var engelsk, svarar jag.

– Varför skulle  någon hitta på en historia om

stölden, om den inte skedde? funderar Maria.

– En försäljare kunde ha skapat en intressant

historia för att höja priset. Det var vanligt att

påstå,  att  en exotisk  planta var  den enda i
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Europa.  En stöldhistoria  skulle  direkt  pressa

priset ännu högre uppåt, förklarar jag.

– Menar du, att någon har lurat hela världen i

över 150 år? frågar Maria.

– Fullständigt möjligt, svarar jag. Verkligheten

överträffar ofta fantasin.  Jag konsulterade en

ekonom, som bekräftade att det funnits flera

fall av lurendrejeri i handeln med de exotiska

växterna.  De seriösa försäljarna var  mycket

måna om sitt rykte och sin prestige.

– Fuskade någon med palmen? undrar Maria.

– Jag har inte hittat något, svarar jag. Men en

planta kostade år 1856 mellan 250 och 500

franc i Belgien. Inom tio år föll priset till 20–

25 franc och flera odlare sålde  plantor. Tjugo

år senare hade palmen blivit väldigt populär.

De tidiga plantorna hade vuxit till stora träd

och blev mycket beundrade. En tidskrift skrev

att palmens blad var tillräckligt stora för att

kunna användas som paraply.
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– Ett faktum som stöder historien om stölden

är att  Hermann Wendland bestämde sig för

att kalla den för stulen palm, påpekar Maria.

– Du har rätt, säger jag. Om vi beaktar alla de

här källorna och fakta verkar det vara sant,

att palmen blev stulen. Men frågan är ännu

av vem och varför? Vart såldes plantan? Vem

köpte den? Arrangerades stölden på förhand

eller var det tillfället som gjorde tjuven?

En forskare måste säga sanningen: Ingen vet.

Ett negativt resultat är också ett giltigt svar.

En författare kan däremot hitta på sin egen

version av historien. I en deckare måste det

finnas tydliga svar i slutet.

– Jag gillar båda, säger Maria. Men det är väl

lite mer spännande att ha ett öppet slut?
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Borttappad palm?

Efter många liter grönt te (jag) och kallt kaffe

(Maria), och massor av choklad, diskussioner

och telefonsamtal på konstiga tider av dygnet

(oftast tidigt på morgonen) har vi kommit till

slutet av vårt bokprojekt.

Det har tagit många månader att utforska en

enda palm, men  vi har gjort mycket mer än

forska: Vi har satt oss in i en hel tidsperiod.

– Det tar tid att forska i historia, säger Maria.

Ibland  är  arbetet  mycket intensivt  och  sen

händer ingenting på flera veckor.

– En liten detalj kan ta flera dagar att reda ut,

tillägger jag.  Men  det  är  lättare  att  forska

med e-post och nätförbindelse.

– Det jag gillar med historia är att vi kan se

på samma period och händelser ur helt olika
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synvinklar och komma till  diverse slutsatser,

säger Maria. Historia blir aldrig tråkigt.

Ursprungligen tänkte vi att vår deckare skulle

handla om vad som hände mellan att palmen

blev stulen i London och hittades i Berlin. Den

historien krockade med verkligheten. Trots att

vi inte kunde följa vår första plan gav palmen

oss ändå massor av spännande

och intressant detektivarbete.

– Det blev ingen deckare,

kommenterar Maria.

– Nej, men det gör inget. Det var mycket mer

givande och roligt att berätta för våra läsare

hur vi jagade en palm över halva världen. Det

finns ännu  många obesvarade frågor, och vi

får  acceptera  att  vi  inte  vet  allt.  Kanske vi

aldrig får veta vad som hände i verkligheten

med stölden av palmen, svarar jag.
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– Du är väl inte besviken? undrar Maria.

– Absolut inte. Jag har haft stor nytta av Iris.

Det  har varit  fascinerande att  arbeta på så

många språk och med olika  slags källor. Jag

har lärt mig mängder av nya saker.

– Vi fick också svar av experter från botaniska

trädgårdar. Lever den stulna palmen månntro

ännu någonstans? undrar Maria.

– Hur länge kan palmer leva i växthus? frågar

jag. I tropikerna lever de upp till hundra år.

– I växthus har de möjlighet att leva längre.

Vattentillförsel, näring och solljus kontrolleras

noga, svarar Maria. Skadeinsekter kan också

bekämpas lättare.

– Då finns det en chans, att  vår palm ännu

lever  någonstans,  nickar jag.  Men var?  Hur

får vi reda på det?

– Nu skulle vi behöva den där tidsmaskinen,

säger Maria.



44   Sabira Ståhlberg

Facit

Palmen och spionen är en lättläst bok, som 

handlar om att kritiskt läsa och granska olika 

slags historiska källor.

Många ”fakta” och ”sanningar” vi tror på kan 

ursprungligen vara historiska förfalskningar, 

myter eller propaganda. Av olika orsaker har 

de blivit del av den allmänna kunskapen.

Vid läsning av historiska källor är det viktigt 

att vara medveten om och analysera olika 

aspekter av källorna. Det är också nödvändigt

att hela tiden ta reda på mera fakta och 

skapa sammanhang. Också då vi inte får 

entydiga resultat har vi kanske fått svar på

åtminstone en del frågor.
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Språknivåer

Varje kapitels nummer motsvarar en specifik 

språknivå. Nivåerna anges på sida 2. Målet 

med uppdelningen är att observera vilken 

språknivå läsaren obehindrat klarar av.

Var stöter läsaren på utmaningar med det 

mekaniska läsandet eller förståelsen av 

texten?

Efter läsningen av denna bok är det lättare 

att välja en annan lättläst bok på en 

språknivå som utmanar, men som ändå går 

att bemästra.
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Metoder för källkritiskt läsande

Plats och utgivare. Var finns 

informationen? På nätsida, i en 

bok, tidning, tidskrift, brev eller 

annan källa? Vem har gett ut den?

Källans karaktär. Vilken typ av 

text/genre är den? Läs hela 

texten. Vad berättar den? Varför 

och för vem har den skrivits?

Författare. Vem skrev texten? 

Vad annat har författaren skrivit? 

Hurdana åsikter, attityder och 

värderingar uttrycks? Varför?

Bakgrund och motiv. Varför 

skrevs texten? Vad grundar sig 

den på? Vems intressen betjänar 

den? Vad ville författaren uppnå?
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Kontext. När och var skrevs 

texten? Vad hände i världen då? 

Vad berättar andra källor från 

samma period och platser?

Sanning eller satir? Kan texten 

vara ett skämt eller skriven med 

ironi? Hur realistiskt, verkligt eller 

trovärdigt är det som berättas?

Perspektiv och tillförlitlighet. 

Vilka attityder och fördomar har 

författaren? Hurdana metoder 

används för att påverka läsaren?

Kolla fakta och fråga. Följ upp 

olika ledtrådar och ställ frågor. 

Fråga experter, lärare och 

bibliotekarier. Vad anser de?
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  Bokpil

   Lättläst & Flerspråkigt

Bokpil
bokpil.eu

• Information om lättläst

• Blogg om läsning

Villa Bokpil
villa.bokpil.eu

• Lättlästa böcker

• Gratis e-böcker om olika teman

Edu Bokpil
edu.bokpil.eu

• Gratis extramaterial

• Uppgifter och aktiviteter
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