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Hej Museosaurie!
När jag var liten hade vi flera ”stenar”
som låg löst på våra fönsterbrädor.
Jag gillade dem för att det var så fina
mönster på dem. Det var först mycket
senare som jag förstod att stenarna
var fossil från Gotland. Men då blev
de ännu mer intressanta – förstenade
djur som var flera hundra miljoner år
gamla. Sedan dess har jag då och då
gett mig ut för att leta fossil. Visst har
jag hittat små trilobiter och koraller,
men drömmen vore förstås att hitta
något lite större.
Om du vill ut och leta fossil ska du
läsa på sidan 12-13 för att få lite tips.
Men börja med att titta på nästa sida,
för där kan du se Sue – den största,
äldsta och häftigaste Tyrannosaurus
rex man någonsin hittat.
Vill du se massor med fossil på en
gång så missa inte vår nya utställning
”Fossil och evolution”. Men det är ingen brådska, utställningen kommer att
finnas kvar under många, många år.

Omslagsbilden har Simon
Stålenhag målat. Den finns
med i vår nya utställning
”Fossil och evolution”.

FÅR VI PRESENTERA

Sue
Text: Lars Bern
Foto: Chase Elliott Clark,
CC BY 2.0

Soliga
vårhälsningar
Charlotte Ek

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.

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
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Oftast hittar man bara enstaka ben från en
och samma dinosaurie. Det kan vara en
kota, några revben eller delar av skallen och
oftast saknas mer än hälften av alla delar i
skelettet. För att få fram en hel individ är
man därför tvungen att sätta ihop de olika
fynden till en, trots att de kommer från olika
individer. Då är det ju inte säkert att man
förstår hur en Tyrannosaurus rex verkligen
såg ut.

Sue hittas
Ett mycket ovanligt fynd gjorde en forskare
i USA 1990. Det var en kvinnlig paleontolog, Sue Hendricksen, som av en tillfällighet en dag hittade några små ben som
visade sig komma från en T. rex. Man letade
vidare och fann till sist ett nästan fullständigt skelett – mer än 90% av delarna
hittades! Fyndet döptes till Sue, efter den
kvinnliga upptäckaren, och man kallar det
också för ”hon” trots att man inte vet om
det var en hane eller hona.

Störst och äldst
Idag finns Sue utställd på ett stort museum
i Chicago i USA, där forskare noggrant har
undersökt henne. Vad har man då kommit
fram till? Jo, Sue är den största T. rex man
någonsin hittat. Hon vägde i levande livet
omkring 6 500 kilo, var nästan 13 meter
lång och 4 meter hög över höften. Man har
räknat ut att Sue var 28 år gammal då hon
dog. Hon är den äldsta T. rex man känner
till och mycket äldre än så kunde de kanske inte heller bli.

Ögon till jakt
Tittar man noga på Sues huvud ser man att
ögonen är riktade framåt. Sitter ögonen så
är det lättare att bedöma avstånd och det är
viktigt för ett rovdjur som Tyrannosaurus
som måste springa ikapp sitt byte och hugga tag i det. Sues viktigaste sinne var antagligen synen, men hon hade också ett jättebra luktsinne. Det kan man se på Sues

hjärna som har ett ovanligt stort luktcent
rum. Lukten var också viktig för tyrannosaurier eftersom de även var asätare – döda
djur luktar ofta starkt (och illa!) och kan
därför med ett bra luktsinne upptäckas på
långt avstånd.

Öron och ben

Räkna ringar

Det som är ovanligt med fyndet av Sue är
bland annat att skelettet är mycket väl bevarat. Forskare har till exempel tittat in i
örat på Sue och såg då att hon hade mycket
bra hörsel. Hörseln användes tillsammans
med synen för att upptäcka bytesdjuren.
Sue hade också ett bra balanssinne. Inte så
svårt att gissa varför om man går på två ben.
På tal om ben – hur fort kunde Sue
springa? Tyrannosaurierna var ju stora djur
och sådana springer oftast inte särskilt fort.
Man har beräknat att Sue kunde springa
som snabbast 25 kilometer i timmen och
det är kanske inte så imponerande. Men
hon sprang fortare än sina bytesdjur och
det var ju det viktiga!

Genom att räkna årsringarna i Sues tänder har forskarna fått fram
hur gammal hon var. Sue blev 28 år och har alltså 28 årsringar,
men vad man också såg var att de var ovanligt kraftiga när hon
var i tonåren. Det betyder att när Sue var 12-18 år gammal ökade
hon särskilt mycket i vikt, faktiskt med mer än 2 kilo varje dag.
Vi människor ökar bara med omkring 15 gram per dag
när vi växer som fortast i tonåren.
Foto: Staffan Waerndt

Bra bevarad
När Sue dog hade hon flera sjukdomar.
I vänster underben hade hon en infektion
som gjorde vadbenet dubbelt så tjockt som
det var normalt och även i huvudet fanns
spår efter en infektion. Sue hade också ledgångsreumatism.
Exakt vad Sue till sist dog av är man inte
helt säker på. Forskarna tror att det både
var på grund av sina sjukdomar som att
hon var gammal. Efter att hon dog hamnade hon antagligen i en flod, där hon
snabbt begravdes i bottenslammet. Asätare
kunde därför inte få tag i kroppen och dra
iväg med ben och köttstycken. Det är därför som man hittat nästan hela skelettet väl
samlat. Och så blev det till en guldgruva
för fossilforskarna!

Varmt och fuktigt

Sue levde under kritatiden för 65-67 miljoner
år sedan. Många andra fossil grävdes fram
tillsammans med Sue och de visar att den
miljö hon levde i var varm och fuktig med
fiskrika floder och stora skogar med lövträd.
Andra djur som levde där var bland annat
krokodiler, groddjur och andra dinosaurier,
till exempel anknäbbsdinosaurier och
Triceratops. Sue jagade nog flera av dem.
Illustration: Simon Stålenhag
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Äntligen är vår nya utställning ”Fossil
kan du återigen träffa
Efter tre års planerande och byggande
som levde för många,
Tyrannosaurus rex och flera andra djur
många miljoner år sedan.
planerar och bygger
Men hur går det egentligen till när vi
träffat några av alla de
en ny utställning? Museosaurien har
ingen blivit klar.
som varit med och sett till att utställn

Allt måste planeras noga innan man sätter
igång och bygger en ny utställning.
Tove Frambäck, som är projektledare, tog
med sig de fyra paleontologerna Steve,
Thomas M, Thomas D och Christian såväl som pedagogen Lars Magnusson till
London, för att få inspiration till nya utställningen. Med på resan var också formgivaren Markku Turpeinen.
Text: Charlotte Ek
Foto: Bengt Olofsson, Markku Turpeinen, Annica Roos

Först måste det som inte ska behållas till
den nya utställningen rivas ut. På bilden
ovan är allt borta utom T. rex, som självklart ska vara med i den nya utställningen
och därför fick hänga kvar.
I den undre bilden kan du se Stefan Ohlsson och Lennarth Hagberg som bygger på
en av många olika delar som ska finnas
med i utställningen.

Massor med fina fossil, hela 350 stycken,
har paleontologerna tagit fram från museets
samlingar. Sedan ska alla fossil få en egen
text och läggas upp i sina montrar.
Här står Christian Skovsted efter att ha lagt
32 stycken ammoniter i en monter.
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Det är många som är med när man bygger
en utställning. På den övre bilden ser du
Erik Kjellgren som är konservator.
På nedre bilden är det Peter Hansson som
arbetar. Han är ansvarig för bygget och
berättar att förutom museets konservator,
snickare, tekniker och vaktmästare så är det
bland annat målare, mattläggare, elektriker,
glasmästare och modellbyggare som arbetar
med utställningen. Därför måste allt planeras noga så att det görs i rätt ordning.
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Text och foto: Gunilla Kjellander
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Om det finns ojämnheter
i giset kan du använda
ett fint sandpapper till
att ta bort dem med.

GÖR SÅ HÄR:
DU BEHÖVER:
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Hobbyfärg

för länge
Kanske har du på dina gamla
at
sedan tröttn
m
gömt undan de
h
plastdjur oc
s
ip
g
i
d ett dopp
i en låda. Me ll nytta igen!
ti
kan de komma

plastdjur eller
Skruva i en krok i varje
du vill göra
tryck fast en grillpinne om
varianten ovan.
ex som den på
Bygg en torkställning, t
grillpinne och
bilden som består av en
två matförpackningar.
packningen.
Blanda till gips enligt för
att gipsmassan
Ha i lite extra vatten så
ller det att vara
blir något lösare. Nu gä
t och innan dess
snabb. Gips tjocknar for
r plastdjuren. Ett
ska du hunnit doppa ne
m ett par gånger
tips är att doppa om de
tills de blivit helt
om du inte blir nöjd eller
are lager gips.
täckta med ett lite tjock
er ställ varianHäng upp för torkning ell
blomkrukan så
ten med pinnen direkt i
droppa av och låt
att överflödigt gips kan
m. Ha så kul!
torka innan du målar de
9

Största köttätaren?
1
Krokodilliknande mun
Taggar på ryggen
Levde för 100 miljoner år sedan
Levde i norra Afrika

rier
inosau tat
d
a
g
n
å
hit
Efter m oftast bara n
re
an
har m ka tand elle
a
t
en ens t.
bi
skelett

?
g
a
j
r
ä
m
e
V
ed

dinosaurie m
tt
rä
p
o
ih
ra
Pa
ing.
rätt beskrivn
Svaren hittar

.

du på sid 14

t
Största ägge
r ett
man hittat ä
år
100 miljoner
fr
g ån
gammalt äg
Frankrike.
m långt
Det var 30 c
diameter.
och 25 cm i
gtvis en
Det var troli
rus priscus
Hypselosau
get.
som lagt äg

STEGOSAU

RUS

Växtätare
2
Litet huvud
Levde för 145 miljoner år sedan
12 meter hög
Levde i flock
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Vägde 5 000 kilo
Växtätare
Levde för 67 miljoner år sedan
Krage för nacken
Långa horn
Köttätare
4
Tre fingrar
Stort huvud
Levde för 150 miljoner år sedan
Kraftiga bakben

5
Växtätare
10 meter lång
Piggar på svansen
Levde för 150 miljoner år sedan
Liten hjärna
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Text: Charlotte Ek
Foto: Annica Roos
Illustration: Gunilla Kjellander
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Gotland – ett förstenat korallrev
Gotland är ett svenskt paradis för fossil
letare. Ön är ett 400 miljoner år gammalt
korallrev som nästan helt består av kalksten. På den tiden levde här en mängd
olika djur i ett varmt, blåskimrande hav.
I det 25-gradiga vattnet simmade rörformade bläckfiskar som kallas ortoceratiter
och på bottnen kravlade trilobiter omkring.
Här fanns också mussellika armfotingar,
snäckor, havsskorpioner och långskaftade
sjöliljor. Sjöliljorna ser ut som blommor,
men de är i själva verket djur som är släkt
med sjöstjärnor. Själva korallrevet byggdes
upp av flera arter av koraller och svampdjur. De flesta av de här djuren kan du hitta
fossil av på Gotland.

Skånska dinosaurier
Har man hittat spår efter dinosaurier i Sverige? Ja visst, i Skåne har dinosaurierester

Kan man
hitta fossil
i Sverige?

Så här såg kanske korallrevet på Gotland ut för länge,
länge sedan.

hittats från olika tidsperioder, även om det
är sällsynt. Mest har man funnit kotor, tänder och fotspår. De äldsta fotspåren är 200
miljoner år gamla. På den tiden var klimatet varmt och fuktigt och området var ett
flodsystem med lummiga skogar.

En skånsk skärgård
För 140-80 miljoner år sedan var stora del
ar av Skåne ett platt skärgårdslandskap. I
det varma och fuktiga klimatet levde ett
myller av olika djur.

I nordöstra Skåne har man
hittat fossil av stora havslevande
kräldjur som mosasaurier och
svanödlor.

förstenade drakanr är nog efter

Text: Lars Magnusson
Foto: Annica Roos, Bengt Olofsson och
Staffan Waerndt
Illustration: www.vecteezy.com
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I berggrunden som består av krita har man
gjort fynd av musslor, snäckor, bläckfiskar,
hajar, små groddjur och dvärgkrokodiler.
Landlevande djur bevaras inte lika lätt som
fossil, men enstaka ben, kotor och tänder
har hittats från både flygödlor och mindre
dinosaurier.
Men hela tiden gör man nya fynd. Senast
i höstas hittade en gymnasieelev Sveriges
första rovdinosaurie utanför Kristianstad.
På sidan 15 kan du läsa mer om Clarence.

Vill du hitta fossil efter ortoceratiter ska du åka till Jämtland, Öland eller Västergötland. Här finns den rätta
berggrunden – kalksten som är omkring 450 miljoner år
gammal.

Ortoceratiter

Trilobiter
Trilobiterna hör till de mest kända svenska
fossilen. De var leddjur och liknade grå
suggor, men deras närmaste släktingar är
spindeldjuren. De levde för 500-250 miljoner år sedan. Hittills har man hittat över
20 000 arter. De flesta var bara några centimeter stora, men några arter blev större
än katter.
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Självklart kan du hitta förstenade rester av
utdöda djur och växter i vårt land. Men du
måste leta på rätt plats, där berggrunden är
av rätt ålder. I till exempel Skåne, Västergötland, Östergötland, Jämtland, Öland och på
Gotland har du stor chans att hitta fossil, för
här är berggrunden inte så gammal. Oftast
hittar man fossil i bergarter som kalksten,
sandsten eller skiffer. Därför måste en duktig
fossiljägare eller paleontolog också kunna
känna igen olika bergarter. Det är ingen
mening att leta fossil i granit eller gnejs, som
är Sveriges vanligaste bergarter.

Ortoceratiterna var en sorts bläckfiskar med
långa rörformade skal. Det är skalen man
kan hitta som fossil. Ibland kan man se
dem i till exempel trappor av kalksten. Skalet var uppdelat i ett antal kammare och
djuret bodde i den yttersta kammaren. De
andra kamrarna var fyllda med gas och
vatten, vilket gjorde att bläckfiskarna kunde
flyta och sjunka som en ubåt.

I Sverige har du störst chans att
hitta trilobiter på Öland, Gotland,
i Närke och på Billingen och
Kinnekulle i Västergötland.
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Museosaurien, Klubbtidningen
Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007,
104 05 Stockholm
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Clarence hittade
Sveriges första
rovdinosaurie

en har ritat

Oliver Wergr

flera uttrar.

Gymnasieeleven Clarence Lagerstam
hittade ben från Sveriges första kända
rovdinosaurie. Fossilet är delar av ett
underarmsben som troligen kommer
från en mellanstor köttätande dinosaurie. Den levde i Kristianstadsområdet
för omkring 80 miljoner år sedan.
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Leta fossil
Visst vore det roligt att hitta ett fossil efter
en dinosaurie som Clarence här intill gjorde.
Men minst lika spännande är att leta efter
fossil av mindre djur som trilobiter och bläck
fiskar. Du behöver inte ens gå ut!
Skicka ett foto av fossil som du hittat. Det
kan vara fossil som du sett i en trappa likaväl
som fossil du kanske hittat på en strand.
Maila ditt foto till museosaurien@nrm.se.
Senast den 10 juni vill vi ha ditt foto.
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Rätt svar Vem är jag?: 1. Spinosaurus / 2. Brachiosaurus / 3. Triceratops / 4. Allosaurus / 5. Stegosaurus

NY TÄVLING

Missa inte att du som är
Museosaurie har 10 kr i
rabatt på filmerna på
Cosmonova.

Clarence minns hur han först hittade
en liten benbit med en urgröpning.
– Jag trodde inte att det fanns mer, berättar Clarence, men sedan hittade jag
fler mindre fragment och jag blev mer
och mer exalterad.
Slutligen hittade han två stora, avlånga
benbitar. När bitarna var hoplimmade
och han tagit med dem till paleontolog
Johan Lindgren i Lund, förstod båda att
det var ett unikt fynd. Nu undersöks
dinosauriebenet och fyndet kommer
inom kort att beskrivas i en vetenskaplig
artikel. Fossil av svenska dinosaurier
dyker upp med jämna mellanrum, men
det här är första gången man hittat
rester från en köttätande dinosaurie.
VILL DU SE ETT KLIPP MED CLARENCE?
GÅ IN PÅ:
www.svt.se/nyheter/vetenskap/han-hittadesveriges-forsta-rovdinosaurie

Koll på fåglar!
Vill du titta på ugglefjädrar, havsörnsvingar och lära
dig mer om fåglar? Söndagen den 10 maj kan du som
är Museosaurie komma till museet för att träffa Lina
Jansson, som arbetar med ringmärkning av fåglar. Lina
kommer att finnas i museets Skaparverkstad mellan
kl. 11.00 och 13.00, då du när som helst kan komma
dit för att få svar på dina frågor om fåglar. Samtidigt
kan du passa på och bygga din egen fågelholk.
Skicka din anmälan till museosaurien@nrm.se senast
den 5 maj. OBS! Begränsat antal platser.
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Sverige
porto betalt.

MUSEOSAURIEN
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

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

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!

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 ..............................................................................................

Frankeras ej.
Museosaurien betalar
portot.

Adress .............................................................................................
Postadress ......................................................................................
JA TACK! Jag vill också bli medlem i Museosaurien.
Barnets namn .................................................................................
Födelseår ........................................................................................
Adress .............................................................................................
Postadress ......................................................................................
Målsmans underskrift ....................................................................

Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

