
På dagarna fylls salarna 
av liv. Men hur är det 
efter stängning? 
Systrarna Eira och 
Alma fick en natt 
ensamma i mörkret 
bland skräcködlor 
och skelett. 

Gatlyktorna lyser upp den breda 
trappan. Ovanför tornar det 102 år 
gamla museet upp sig, som ett 
jättelikt slott. 

- Det känns som om jag dröm-
mer, säger Alma. 

Det är inte första gången hon 
och storasyster Eira besöker 
Naturhistoriska riksmuseet 
i Stockholm. Men den här gången 
har de packat för natten. 

- Vi gillar äventyr, säger Eira.
Det här ska bli så spännande! 

Med ett helt museum för sig 
själva finns många möjligheter. 
Men de vet vad de vill göra först. 
Gå på bio! Fnittrande sätter de sig 
högt upp i mitten, på de bästa 
platserna. Ovanför brer sig den 
kupolformade bioduken ut sig. 
Snart svävar de över Kinas slätter 
och berg och träffar panda-ungar. 

- Wow, vad coolt! säger Alma
efteråt. Filmduken kändes som 
mina egna ögon. 
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Många har besökt 
Naturhistoriska 
på dagen - men nästan 
ingen har sovit där. 
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Eiras tankar dröjer sig kvar 
hos pandorna. 

- Jag tycker synd om dem. 
Det finns så få kvar i världen. 

I det nedsläckta museet väntar 
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Systrarna lyser in i mörkret 
med ficklampor. Ljuskäglorna 
landar på en knölig stenbumling. 
En meteorit från rymden. Den är 
4,5 miljarder år - lika gammal 
som jorden. 

Alma och Eira fortsätter in 
i salarna och lyser in i montrarna. 
För miljontals år sedan var knappt 
något som det är i dag. Ett tag var 
många djur jättestora. En groda vi-
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sar sig vara stor som en krokodil. 
Och runt den finns avgjutningar 
av skelett från riktiga dinosaurier! 

En hörna är täckt av sand. Där 
får Alma och Eira testa att göra en 
utgrävning. De hittar var sin korall 
i sanden. De är 420 miljoner år 
gamla och kommer från Gotland. 

Museet har fler än 100 forskare. 
Många av dem arbetar med 
utgrävningar. En del av fynden 
finns i de rum som besökarna inte 
får se. Men Alma och Eira får se 
allt från fjädrar till gamla tavlor. 
Och bakom en dörr upptäcker de 
en smal spiraltrappa. De tvekar 
inte innan de börjar gå uppåt. 

- Nu känns det som om vi är 
i ett fyrtorn ! säger Alma med 
ett skratt. Först ville vi sova i en 
fyr. Det var efter att ha läst 
IngelinAngerborns bokFyr317. 

Plötsligt tar trappan slut - och 

Första människan, Lucy, 
var så klart på plats! ?Jf,' 

Hallå, t-rex! Kan du 
släcka lampan nu?! 

Vem vet vad som lurar 
i museets mörka vrår? 

Inte lätt att välja platser 
när man har en helt 
egen biosalong! 

Ålder: 9 och 11. 
Bor: I Stockholm 
Familj: Mamma, 
pappa och 
lillasyster, 5. 
Intressen: 
Scouterna och 
piano (Alma). 
Scouterna, piano 
och basket (Eira). 
Favoritmat: 
Lasagne (Alma). 
Tacos (Eira). 
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de står ute på taket! På himlen 
ovanför dem lyser fullmånen. 

- Vi tittade påfi1menNattpå
museet som uppladdning, berättar 
Eira. I den vaknar varelserna till liv 
på natten. Neandertalarna försöker 
göra upp eld och äter skum från 
brandsläckaren! 

När syrrorna ska välja sovplats är 
de först oense. Alma vill sova vid de 
stora valskeletten. Men sedan går 
hon med på att lägga sig inne hos 
dinosaurierna. När de rullat ut sina 
sovsäckar på golvet hörs fotsteg och 
skramlet från en nyckelknippa. 
Det är nattvakten Stefan som går 
sin vanliga runda. Han mumlar 
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något förvirrat om en förrymd 
elefant. Men Alma och Eira skakar 
bara på huvudena och tittar 
sömnigt på varandra. Det där får 
Stefan lösa själv. Ovanför skyddar 
t-rex dem med sitt öppna gap. Och
om neandertalarna smyger ut ur 
sin monter för att smaska skum 
från brandsläckaren, är det inget 
som systrarna märker. Först på 
morgonen när ljuset tänds, vaknar 
de igen. Alma sträcker på sig. 

- Jag har sovit SÅ gott, säger 
hon och ler mot skräcködlans gap. 

Natten är över och systrarna 
måste i väg till skolan. Och 
på museet ska en ny, alldeles 
vanlig dag snart starta.   
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