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 I detta nummer:



Vill du bli medlem i vår klubb Museosaurien? 
För 90 kr per år får du flera medlemsförmåner och 
dessutom klubbtidningen hem till dig 4 gånger! 
Om du vill veta mer, läs på baksidan eller ring och 
prata med mig, Charlotte, på telefon 08-519 551 26.

Text: Lars Magnusson    Foto: iStockphoto
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Hej Museosaurie!
Oj, vilken förkylning jag precis har 
haft. Tänk om jag hade kunnat se det 
virus som gjorde så att jag blev sjuk. 
Fast det är nog ändå tur att vi inte kan 
se allt med blotta ögat, för det finns 
så mycket i luften runt om oss att vår 
hjärna skulle bli förvirrad. 

Fast det är tur ibland att vi med 
hjälp av mikroskop kan se det som  
är pyttelitet. Många av forskarna på 
Naturhistori ska riksmuseet använder 
mikroskop i sitt jobb. Du kan läsa om 
tre av dem på sidorna 10-11.

Vill du se det som ditt öga inte kan 
se? Kom då och titta på filmen Osyn-
liga mysterier på Cosmonova. Vi bju-
der dig och en till på en visning av 
filmen den 11 oktober. Läs på sidan 15 
hur du anmäler dig. 

Något vi inte kan se men höra är 
ljudvågor. Prova att göra dina egna 
med en flaskxylofon och bjud sedan 
in andra för att höra på din musik.

	 Hälsningar
	 Charlotte	

Foton från filmen  
”Osynliga mysterier”.  
National Geographic

Djurs ögon är byggda på olika vis och det beror på att de  
lever på olika sätt. Därför ser inte alla djur som vi människor 
gör. Djur som till exempel inte behöver se så många färger  
är färgblinda och djur som inte alls behöver se är blinda,  
som till exempel mullvaden. 

Ansvarig utgivare: Christina Kåremo Sköldkvist  Redaktör: Charlotte Ek   
Form: Gunilla Kjellander  Repro och tryck: åtta.45  Adress: Museosaurien,  
Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm   
Besöksadress: Frescativägen 40  Telefon: 08-519 551 26  Fax: 08-519 540 85   
Museets växel: 08-519 540 00  Hemsida: www.nrm.se  Bankgiro: 5052-0626

HUR SER DJUR?



Vilka färger ett djur kan se beror på vilka syn-
celler som finns i ögat. De synceller som gör att 
vi och andra djur kan se färger kallas tappar. 
Ju fler olika slags tappar ett djur har, desto fler 
färger kan det se. Människan har tre sorters 
tappar – ett för grönt, rött och blått. De här 
tre färgerna gör så att vi kan se mer än en halv 
miljon olika färgnyanser bara genom att de 
kombineras på olika sätt. Många apor har ock-
så tre olika sorters tappar. Kanske är det så att 
de precis som våra förfäder behöver se färger 
när de letar efter ätliga frukter i regnskogen.

Rovfåglar har supersyn
Hur bra ett djur ser beror bland annat på 
hur tätt syncellerna sitter i ögats näthinna 
och på ögonens placering. Många rovfåg-
lar som örnar och falkar har superbra syn. 
Däremot ser de inte så många fler färger 
än vad vi gör.

Andra fåglar som till exempel papegoj or 
ser däremot många färger. Det beror på att 
deras tappar har färgade oljedroppar som 
gör att de kan se varandras vackra fjäder-
dräkt. Det är ju inte någon mening med att 
vara färggrann om ens kompisar inte kan 
se färgerna, eller hur?

Däggdjur ser färger sämre
De flesta däggdjur kan se färger, men inte 
riktigt lika bra som vi eftersom många av 
dem bara har två sorters tappar. 

Tror du att hästar och hundar är färg-
blinda? Det är de inte. De har också två sor-
ters tappar, så färger kan de se, framför allt 
gröna och blå färger. Däremot är de sämre 
på att se nyanser i rött och orange, men de 
kan skilja på rött och grönt. Vilken tur om 
man är häst och gillar gräs att man kan se 
just grönt!

Fiskar och insekter
Många fiskar har fyra olika sorters tappar. 
Därför tror man att de kan se många fler 
färger än vad vi männsikor kan. Men ingen 
vet egentligen hur en fisk ser, eftersom vi 
ju inte kan ”titta in” i hjärnan på fisken. 
Det som djur ser ”skapas” i deras hjärnor, 
precis som hos oss själva. 

De flesta insekter har stora fasettögon 
som är uppbyggda av en massa småögon. 
De är som små prismor och kallas fasetter. 
Det betyder inte att insekter ser en massa 
småbilder av till exempel en blomma. Alla 
småögonens bilder sammanställs till en bild 
i en insekts hjärna. Många insekter som 
bin och fjärilar kan se ultraviolett ljus. Där-
för ser en blomma annorlunda ut i insek-
tens ögon än i våra. I det ultravioletta ljuset 
framträder mönster i blomman som vi inte 
ser. Mönstret hjälper insekten att se var i 
blomman nektarn finns. 

Hästar har vidvinkelsyn
Hästar och många andra växtätare är myck-
et bättre än oss på att se vad som händer 
bakom ryggen på dem. Medan vi har ett 
syn fält på 180 grader (en halv cirkel) så kan 
hästar nästan se ett helt varv utan att de 
behöver röra på huvudet. 

Varför kan de se ”bakåt”? Svaret är att 
hästarnas ögon sitter på sidan av huvudet, 
medan våra ögon är placerade på huvu dets 
framsida. Att kunna se vad som händer 
bakom ryggen har nog de vilda 
hästarna nytta av när de behöver 
upptäcka rovdjur som kommer 
smygande på dem bakifrån.   
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Tänk att 
rovfåglar kan läsa  

texten i en vanlig bok 

på 6 meters håll, ja det 

vill säga om de kunde 

läsa förstås!

Hur några djur ser kan du 

uppleva i vår nya utställning  

”Osynliga mysterier”  

som öppnade  

15 september i år.

Tänk att 
kunna se vad som  

händer bakom ryggen. 

Det kan hästar göra.

Läs mer om hur du anmäler dig på sidan 15.
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Fiskar kan se många 

olika färger, kanske är 

det därför som de är  

så färgglada.
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Regnbågens alla färger  
och lite till  
Du vet säkert att vi inte kan se utan ljus. Men vad är ljus? Ljus är vågrörel-
ser som sprider sig genom luften superfort, 300 000 kilometer i sekunden!

Allt ljus består av olika våglängder. En våg består av toppar och dalar 
ungefär som vågorna i havet. Det är avståndet mellan två toppar (eller 
dalar) som kallas våglängd. Osynliga radiovågor kan vara 100 meter 
långa medan det ljus vi kan se har mycket korta våglängder. Det varierar 
mellan 400 och 700 miljarddels meter. En miljarddels meter kallar man 
för nanometer.

Synligt ljus är  
olika färger

Det ljus som vi oftast ser 
är färglöst eller vitt ljus. 

Det är ljuset från lampor eller 
från solen. Men vitt ljus är egent- 

ligen en blandning av färgerna rött, 
grönt och blått. De olika färgerna  

har olika våglängder. 

När solen lyser genom vattendroppar 
efter ett regn kan man se en vacker 

regnbåge på himlen. Det beror  
på att ljuset bryts genom vatten- 

dropparna. Då bromsas  
ljusvågorna upp eller ändrar  

riktning och de olika färgerna  
”delas upp” så att vårt öga kan  

se dem var och en för sig.  
De färger som vi kan se 

kallas synligt ljus.      I en regnbåge kan du se solljusets olika färger.

Text: Lars Magnusson
Foto: iStockphoto

Röntgenstrålning gör 
att vi kan se in i  
kropp en och med en 
värmekamera kan vi 
se var på kroppen vi 
är kalla eller varma.

Synligt ljus

Infrarött ljus Ultraviolett ljus

Foto: Jesper Sollerm
an

Foto: Pavel Sevela CC BY-SA 4.0

Foto: Från filmen ”Osynliga mysterier”, National Geographic

Osynligt ljus
De ljusvågor som är kortare än 400 nano-
meter och längre än 700 nanometer kan  
vi inte se med blotta ögat. Men andra djur 
kan se andra våglängder, till exempel kan 
många insekter se ultraviolett ljus. Det är 
det ljus som gör oss solbrända. En del or-
mar kan känna infrarött ljus även om de 
inte kan se det. Det beror på att det infra-
röda ljuset sänder ut värme som ormarna 
kan uppfatta. Med hjälp av en värme  ka me ra 
kan vi också se det infraröda ljuset. Du har 
väl inte missat att prova vår värmekamera i 
utställningen Djuret människan? Då kan 
du se vilka delar av din kropp som är kalla 
och vilka som är varma. 

Farligt och ofarligt ljus
Ljusvågor innehåller energi. Ju kortare våg-
längden är, desto mer energi innehåller 
ljusets strålning. Det är därför som korta 
våg längder kan vara farliga. Ultraviolett ljus, 
som har rätt så långa våglängder och som 
gör oss solbrända, kan också skada huden 
om man solar för mycket.  

Ännu farligare är röntgenstrålning efter-
som den tränger rakt igenom kroppen. När 
läkarna vill undersöka kroppen använder 
de röntgenstrålning. Eftersom strålningen 
är så farligt får vi den bara i små mängder 
när vi röntgar oss och det är inte bra att 
röntga sig för ofta. Allra farligast är gamma-
strålningen, den kallas också för radioaktiv 
strålning och tränger igenom det mesta. 

Ljusets långa våglängder, som radiovågor 
och mikrovågor, är minst farliga. Mikrovå-
gor bildas i mikrovågsugnar och är mellan 
3 och 30 centimeter långa.

Varför är rött rött?
Varför ser ett rött äpple rött ut? Det beror 
på att just de röda våglängderna skickas 
tillbaka från äpplet och träffar våra ögon. 
Det kallas för att ljuset reflekteras. Alla  
andra färger ”sugs upp” (absorberas) av 
äpplet. Ljus som absorberas av ett föremål 
kan varken ”studsa” tillbaka till våra ögon 
eller passera igenom föremålet. Vilken färg 
ett föremål har beror alltså på vilka vågläng-
der som reflekteras tillbaka till våra ögon. 
Konstigt va? 

Hur kommer det sig då att texten du 
precis har läst är svart? Jo, då har allt ljus 
absorberats och inget reflekteras tillbaka 
till dina ögon. Man skulle nästan kunna 
säga att bokstäverna du ser är som hål i allt 
det vita.  



Text och foto: Gunilla Kjellander,
iStockphoto
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kan du spela  
gubben noak?

spelande vinglasSå här kan du också göra:Fyll vatten i ett tunt glas med fot. Håll fast glaset i foten med ena handen så att det inte  faller omkull. Doppa sedan  ett finger i vattnet och gnid  fingret runt glaskanten så att du får fram en ton.  Kristallglas funkar allra bäst. 

Flaskor kan bli till toppenfina instrument som  
denna flaskxylofon. Genom att fylla flaskor med olika  
mycket vatten får du olika toner när du slår på flaskorna  
med t ex en gaffel. Testa dig fram och se om du kan få fram  
en hel tonskala och träna på att spela en låt. 

vad är ljud?
Ljud är molekyler som satts i rörelse. När du spelar på din 
gitarr är det gitarrsträngen som börjar att vibrera och svänga 
fram och tillbaka. Strängen puffar då till molekylerna i  
luften runt om. När du sjunger är det dina stämband som 
gör jobbet och får luften att vibrera. Vilken ton dina flaskor i 
flaskxylofonen är stämda i beror på hur mycket luft det är i 
glasflaskorna som sätts i rörelse. Vibrationerna sprider sig 
sedan som vågor genom luften och når trumhinnan. Det är 
då som du upplever ett ljud.

stäm din  
flaskxylofon

Surfa in på www.virtualpiano.net  
för att jämföra tonen från  
din flaska med ett piano.  

Om du har bra gehör kan du på  
så vis ”stämma” din flaska för att  få fram den ton du önskar genom  

att hälla på mer eller  
mindre vatten. 

Se proffsen spela!
Surfa in på YouTube  
och sök på ”Glas Harp”. 
Det är knappt så att  
man tror sina ögon  
och öron.

Ljud mäts i frekvens 
och vilken frekvens 
ett ljud har avgör om 
det är en ljus eller 
mörk ton som du hör.  
Högre massa (mer 
vatten i flaskan) ger 
lägre frekvens, dvs en 
mörkare ton än om 
du har mindre vatten 
i samma flaska.

ljus eller mörk ton

vet du att ...
I vakuum som t ex på månen  

bildas inget ljud. Det beror på att  

i vakuum finns inga molekyler  

som kan knuffa till varandra.  

Det är därför som det är helt tyst 

på månen, även när det slår 

ner stora meteoriter!

Gör en f laskxylofon



Text: Charlotte Ek    

Tänk att det går att få reda på vilka olika sorters 
djur som finns i en sjö bara genom att under-
söka en liter av sjövattnet. Skojar vi? Nej, det 
gör vi inte. Niclas som arbetar på museet kan 
ta reda på det genom att leta efter DNA i vattnet. 

DNA finns i alla celler i djur och växter. 
DNA är som en slags kod som talar om hur 
djuret eller växten ska se ut. Eftersom alla djur- 
och växtarter har olika DNA kan jag genom att 
ta fram det DNA som finns i vattnet se vilka 
djur och växter som finns där, berättar Niclas. 

Men DNA är ju jättelitet, hur kan man då 
se det, undrar vi på Museosaurien? 

Först måste jag få ut DNA från provet som 
kan vara till exempel kött, skelettbitar, skal eller 
vatten. Det får man genom att öppna upp cell-
erna så att DNA frigörs. Det kan man göra med 
ett slags tvättmedel. Sedan måste man fälla 
eller samla ihop DNAt och det gör man med 
sprit. För att sedan kunna läsa av DNA måste 
jag göra massor av kopior av DNAt. Det finns 
det en speciell maskin som hjälper mig att 
göra. Efter det så tar jag hjälp av en annan 
maskin som läser av DNA-koden. När det är 
gjort så kan jag jämföra det DNA som jag fått 
fram med en databas där många olika arter av 
växter och djur finns. På så sätt vet jag om jag 
hittat äggskal efter till exempel en mås eller 
skelett efter en björn, berättar Niclas. 

Tänk vad mycket vi vet genom att vi numera kan ta hjälp  
av till exempel mikroskop för att se saker som vi inte kan se 
med bara våra ögon. På Naturhistoriska riksmuseet är det 
många som använder mikroskop och stereoluppar i sitt  
arbete. Museosaurien har träffat tre av dem.  
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Agneta sitter vid sitt mikroskop och räknar pollen. 
Hon gör det för att pollenallergiker ska veta 
hur mycket pollen från olika växter det finns i 
luften. ”Pollenfällorna” sitter på taket på höga 
byggnader och fångar in pollen. Fällorna töms 
varje dag och sedan skickas proven till Agneta 
och hennes kollegor. 

Mikroskopet gör så att jag kan se pollenkor-
nen, berättar Agneta. Kan man inte se pollen 
utan mikroskop, undrar vi på Museosaurien? 
Nej, det kan man inte, svarar Agneta. När det 
är mycket pollen på våren kan man se dem som 
ett gult damm när de landar på till exempel bilar 
eller i kanten på vattenpussar, men för att kunna 
göra en prognos måste vi kunna räkna varje 
pollenkorn. 

Hur många pollen finns det i ett prov om 
det är mycket pollen i luften, undrar vi?

När det är riktigt mycket björkpollen, som 
många är allergiska mot, kan det vara ca 4000 
björkpollen i ett prov, säger Agneta, och ett prov 
med mycket pollen tar ungefär en timme att 
räkna. Om det är färre pollen går det fortare 
såklart, fortsätter hon.

Ulf arbetar med att bestämma och undersöka 
beståndsdelarna (mineralen) i stenar. 

Jag använder ljusmikroskop och andra in-
strument, till exempel elektronmikroskop eller 
instrument som utnyttjar röntgenstrålning  
nästan varje dag, berättar Ulf. 

För mineral är lite speciella, de kan ha väl-
digt olika färg, form och kan variera i storlek 
också. Vissa är mindre än en fluglort och andra 
är stora som hus. 

 Så utan mikroskop och andra instrument 
som vi använder skulle vi inte ha kunnat upp-
täcka och beskriva nya mineral, berättar Ulf.  
Vi skulle heller inte kunnat veta att många mine-
ral i jordens inre innehåller lite, lite vatten.  
Allt det vattnet tillsamman gör att jordens inre 
innehåller lika mycket vatten som det vi ser på 
jordens yta som hav, sjöar och floder. 

Dessutom skulle vi inte ha kunnat visa att 
färgen hos många mineral beror på mycket 
små förändringar i avstånden hos de bestånds-
delar (atomer) som bygger upp mineralen.  
Till och med förskjutningar av atomerna med 
mindre än en miljontedel av ett hårstrås tjock-
lek kan göra att ett minerals färg ändras från 
exempelvis lysande rött till mörkt grönt. 
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Visst ser du skillnad på en fjärilsvinge eller ett fingeravtryck?  
Ja, det är klart. Men om man tar bilder genom ett mikroskop är det inte längre  

så lätt att se vad som är vad. Prova själv får du se.  
Tänk på att du bara kan se en liten del av föremålet och att vissa av  

bilderna har blivit färglagda i efterhand. 
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GLAS BÖRJADE ANVÄNDAS under romar-

tiden, och runt 100-talet e. Kr. hade 

romarna upptäckt att man kunde få 

saker att se större ut genom att hålla 

böjt glas över dem. 

Te
xt

: C
ha

rlo
tt

e 
Ek

, G
un

ill
a 

K
je

lla
nd

er
  I

llu
st

ra
tio

n:
 iS

to
ck

ph
ot

o 
 F

ot
on

: N
at

io
na

l G
eo

gr
ap

hi
c 

Para ihop rätt ord  med rätt bild!
Svaren hittar du på sidan 14.

VAD ÄR VAD?
1 Mänskligt hårstrå

2 Pollen 

3 Zucchini

4 Fingeravtryck

5 Fjärilsvinge

6 Havsborstsmask

7 Svettdroppar 

8 Bombarderbagge

GENOMBROTTET FÖR MIKROSKOPET kom på 
1200-talet, när flera glasmakare började  
utveckla ”glasögon” genom att använda de 
glas som rom arna upptäckt tusen år tidigare. 
Glasen spändes fast på ramar för att hjälpa  
människor med dålig syn.
Man kom även på att spänna fast glasen i ett 
rör och på andra sidan ha en lucka för ”före-
mål” som då gick att se i förstoring. Detta 
var de första mikroskopen och gjorde att 
männi skan för första gången kunde se för-
storingar på insekter, löss, och annat smått.
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Museosaurien, Klubbtidningen
Naturhistoriska riksmuseet

Box 50007, 104 05 Stockholm
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Om ett äpple ser rött ut för oss 
människor, vilken färg tror du då 
att en insekt, en fågel eller en fisk 
ser när det tittar på samma äpple? 
Rita till exempel en frukt, ett djur 
eller kanske en blomma i de färger 
som du tror att något av de tre 
djuren skulle se. 
Maila din teckning till museosauiren@nrm.se 
eller skicka den till Museosaurien, Naturhis
toriska riksmuseet, box 50007, 104 05 Stock
holm. Senast den 4 december måste vi ha 
din teckning. 

NY  
TECKNINGS- 
TÄVLING

Söndagen den 11 oktober kl. 11.00 bjuder vi dig 
som är Museosauriemedlem på en visning av 
den nya filmen Osynliga mysterier. 
      Runt omkring oss finns det mycket vi inte 
kan se med blotta ögat. Den här filmen gör det 
osynliga synligt. Du får se sådant som ditt öga 

annars inte uppfattar för att det är för snabbt, för lång-
samt eller för litet. Ögat kan heller inte se det som 
ligger utanför regnbågens färger. Men med hjälp av 
höghastighetskameror, intervallfotografering, elek tron-
mikroskop och nanoteknik blir det osynliga synligt. 

Maila till museosaurien@nrm.se och boka dina 
biljetter, 2 stycken per medlem, innan den 7 oktober. 
OBS! Begränsat antal platser. 

natt på museet
Vad händer efter stängningsdags? Du som är Museo-
saurie är välkommen att följa med nattvakten på en 
specialvisning i ficklampans sken på museet. Vi ses 
fredagen den 4 december kl. 18.30 om du är mellan 
7-10 år och kl. 20.15 om du är 11-15 år. 

Anmäl dig till museosaurien@nrm.se, glöm inte 
att uppge vilken tid du vill gå. OBS! Antalet platser är 
begränsat. 

AlonaElvira har ritat  
sig själv i en djungel med  

spännande djur.

Axel Gladher tog denna bild i somras på Hanö i Blekinge skärgård. Axel berättar att där finns superhäftiga klippor med massa olika sorters lav på. I klippan på bilden finns  en jättegryta från istiden. Den var inte så djup.

I sommar har Elric Grisell målat en  

konstnärsPacman. 

MISSA INTE!
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Hitta lampan

Vi har gömt en svart lampa lite  

här och där i tidningen. Leta reda på  

hur många vi har gömt. 

SKICKA DITT SVAR TILL  

museosaurien@nrm.se eller Museosaurien,  

Naturhistoriska riksmuseet, 

box 50007, 104 05 Stockholm.  

Senast den 4 december  

måste vi ha ditt svar. 

OBS! Lampan på denna  

sida ska du inte räkna. 



     

MUSEOSAURIEN
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

Sverige
porto betalt.

Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

Frankeras ej. 
Museo-

saurien betalar 
portot.

Jag är själv redan medlem och värvar nu en ny till Museosaurien och 

får en värvningspresent på posten så snart den nya medlemmen har 

betalt sitt medlemskap!

Namn  .............................................................................................

Adress  ............................................................................................

Postadress  .....................................................................................

      JA TACK! Jag vill också bli medlem i Museosaurien.

Barnets namn  ................................................................................

Födelseår  ........................................................................................

Adress  ............................................................................................

Postadress  .....................................................................................

Målsmans underskrift  ...................................................................

Värva en medlem till Museosaurien!
Som medlem får du allt detta:

• Delta i Museosaurieklubbens aktiviteter.
 Rabatterbjudanden från Cosmonova.  
 Specialvisningar av våra utställningar.
 Besök bakom kulisserna, m m.

• Klubbtidningen Museosaurien 4 gånger om året (värde 60 kr).

• 15% rabatt i museishopen (vid köp över 50 kr).

• Medlemskort.

Medlemskapet kostar bara 90 kr per år!

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning 
återsänds försändelsen med 
nya adressen på baksidan.


