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östlovet och halloweenveckan inleds med natt 
på museet. I dag, fredag, är museet kvällsöppet 
och alla som vågar har chans att utforska det 
nedsläckta museet i ficklampans sken och höra 
spökhistorier i kojan. Då visar nattvakterna hur 
museet brukar se ut när de går skallgång om nät-
terna.

– Man kan se saker som ingen ser när det är 
ljust. Vissa detaljer kommer fram på ett sätt som 
de inte gör annars, säger en av nattvakterna, 
Charlotte Ek, och riktar ficklampan mot en jätte-
lik havsörn som stilla seglar över våra huvuden.

Under de hundra år som nattvakten har gått 
runt här har hon sett saker som småkryp, hajar 
och jättebläckfiskar.

Nattvakten varnar för att hon tycker att det är 
roligt att skrämma vuxna. Men hon försäkrar att 
natten på museet inte alls är för kuslig för någon 
besökare, oavsett ålder.

Törs du besöka Naturhistoriska riksmuseet 
efter stängning? I dag, fredag, har den modiga 
chansen att göra det när museet håller kvälls-
öppet inför höstlovet och halloweenveckan. 
Det här året är det tema ”Natur i Sverige” som 
är i fokus och man kan bland annat få lära sig 
allt om björnbajs.

Höstlov.

Natt på 
(Naturhistoriska)

museet
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– Det är verkligen en familjeaktivitet. Det är 
två av utställningarna, ”Natur i Sverige” och 
”Liv i vatten”, som är nedsläckta. Det finns åtta 
utställningar till som är tända om man blir lite 
mörkrädd. Men det är meningen att det ska vara 
lite spännande, säger Caroline Borgudd som är 
marknadskommunikatör på Naturhistoriska 
riksmuseet.

Tyra och Emil Söderling, 4 och 2 år, är två 
modiga barn som smet in i den nedsläckta delen 

och fick en liten förhandsvisning av nattvak-
ten när DN var på besök på tisdagen.

– Jag tycker bara att det är spännande, 
säger Tyra Söderling när hon får frågan 
om hon inte tycker att det är läskigt.

Förra året skruvades spänningen upp 
lite extra av de barn som kom utklädda. 
Då var natt på museet en stor hit, enligt 
Caroline Borgudd. När museet hade en 

Fakta. Det här kan du också 
göra på lovet …

Experiment
Plats:  Tom Tits Experiment

Under höstlovet är det experiment-
show med barnprogramsledaren 
Markus Granseth två gånger om 
dagen. Dessutom kan man skapa 
egna gosedjursmonster och 
andra oupptäckta varelser 
med hjälp av gosedjur och 
fantasi. Som vanligt kan 
man också testa Tom Tits 
becksvarta mörkertunnel.
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får man följa med den lilla uggleungen som ram-
lar ned från boet och tappar bort sin mamma, 
berättar Ludvig, 4 år, med andan i halsen.

– Det är kul att få höra en saga, tycker Ludvig 
som senare avslöjar att det spännande äventyret 
slutar lyckligt.

– De är så duktiga på att fånga in barnen i his-
torien. Mina barn hade aldrig följt med så här 
annars, säger Sandra Svensson, som är mamma 
till Ludvig och lillasyster Ingrid, 2 år, när hon ja-
gar efter barnen som far genom museet i jakt på 
den försvunna mamman.

Katarina Deneberg är museipedagog och hål-
ler i sagostunden.

– Det är så roligt för barnen börjar alltid 
prata med dockorna. De blir verkligen 
en del av berättelsen, säger Katarina De-
neberg.

Naturhistoriska laddar upp för hög-

säsongsveckan på museet, från fredag kväll 
den 26 oktober till söndagen den 4 november. 
Höstlovsfirare från hela Sverige kommer och be-
söker utställningarna. Vill man att det ska vara 
lite lugnare med folk ska man vara ute i god tid 
eftersom det brukar vara mest besökare senare 
under lovet.

En tidig höstlovsfirare  som DN träffar på utställ-
ningen ”Djuret människan” är elvaåriga Erik 
Svennberg från Danderyd som har varit på mu-
seet flera gånger.

– Jag tycker att dinosaurieskeletten är det bäs-
ta. De är så mäktiga och de ser helt annorlunda 
ut från hur de ser ut utanpå, säger han.

förbokningsbar visning i fjol sålde den slut. Men 
Caroline Borgudd menar att det inte är något att 
oroa sig över den här gången.

– Det är ett stort museum, vi har plats för alla 
våra besökare, säger hon.

Det utlovas även en spänningsrik  fortsättning på 
veckan med tävlingar och roliga aktiviteter. Vill 
man lära sig allt om björnbajs kan man besöka 
utställningen ”Natur i Sverige” på söndag den 4 
november när forskarna Niclas Gyllenstrand och 
Thomas Källman kommer och berättar allt om 
den svenska brunbjörnen. En annan björn man 
kan få träffa redan på fredagskvällen är pandan 
Qian Qian som ska lära sig att bli en vild björn. 
Det sker i filmen ”Pandor”, som har premiär på 
museets biograf Cosmonova.

Nytt för i år är sagostunden för de allra minsta, 
där barnen själva får medverka i berättelsen. Då 

Fakta.  
… och det här

Pumpor – the bigger, the better
Plats: Bergianska trädgården

Pumpafrossa på Bergianska. Upplev 
pajpumpa, spagettipumpa, turban-
pumpa och många andra pumpor. 
Se trädgårdens pumpaskörd med 
många olika sorters pumpor. Man 
får också vara med och rita och 
klippa pumpor att dekorera 
växt huset med. Tävlings-
sugna barn kan delta i 
pumpajakten och leta rätt 
på pumpor som hamnat på 
konstiga ställen.

Redan på tisdagen 
smygstartade höst-
lovsaktiviteterna på 
Naturhistoriska. 
1. Forskarna Niclas 
Gyllenstrand och 
Thomas Källman 
visar hur en äkta 
björnskalle ser ut.
2. De mindre barnen 
på jakt efter den 
försvunna uggle-
mamman. 
3. Vera och Linnea 
Koff, 5 och 7 år, 
kollar hur mycket 
en människohjärna 
väger. 
4. Erik Svennberg, 
11 år, testar att 
hänga i en gren av 
metall. 

Läs mer: Här är massor med tips på saker  
att göra under höstlovet. På stan sid 12–25


