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Vårt hus fyller 100 år

Hej Museosaurie!

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
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Vårliga hälsningar
Charlotte Ek

För 100 år sedan byggdes
huset som vi bor i.

N

Gillar du att samla på saker som kap
syler, sudd, fina snäckor eller kanske
fossil? På Naturhistoriska riksmuseet
har vi samlat in föremål i över 250 år.
Till slut blev det så mycket föremål att
vi inte längre fick plats i våra lokaler.
Därför byggdes det för 100 år sedan
det som idag är museet i Frescati.
Där skulle allt få rum. Riktigt så blev
det inte, för numera har museet fått
hyra lokaler på lite andra platser för
att få in alla föremål. Tänk själv hur
mycket plats skelett efter valar tar och
museet har en av världens finaste val
skelettsamlingar. Och hela tiden får vi
in mer föremål.
En som samlar in nytt material till
museet är Love. Du kan läsa mer om
honom här intill.
Jag samlar inte själv på något,
men jag gillar att titta på fina sam
lingar av allt möjligt. Samlar du och
vill ha tips på hur du kan ordna och
förvara din samling? Kika in på sid
orna 8-9 och 10-11.
Glöm nu inte att delta i tävlingen på
sidan 14. Du kan vinna fina priser.

Text: Charlotte Ek
Foto: Love Dalén, Staffan Waerndt
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Mammutar och andra djur
Love har rest till Sibirien flera gånger för
att leta efter nya fynd av olika djur. Fram
förallt letar han efter mammut.
– Man brukar hitta olika delar efter mam
mutar, berättar Love, till exempel tänder,
bendelar, betar och kött efter dem. Vi har
till och med hittat fruset mammutbajs!
Men vi samlar in rester från alla djur vi
hittar, fortsätter Love. Det kan vara allt från
häst- och noshörningsdelar till små rester
efter lämlar.

Resan till Sibirien
När Love är i Sibirien är han borta i upp till
6 veckor. Men Love reser inte ensam.
– Vi kan vara mellan 6 till 20 stycken från
olika länder som reser tillsammans. Fast vi
är inte experter på samma sak, några är
geologer, andra är arkeologer och vissa är
paleontologer, berättar Love.

Packning
Vi på Museosaurien är lite nyfikna på hur
man får tag på mat när man är ute mitt i
vildmarken i flera veckor.
–All mat som vi ska ha under resan måste
vi ta med, berättar Love. Helikoptern som
flyger oss till lägret är fullastad med mat,
men också med all utrustning som behövs.
Dessutom har vi med oss gummibåtar, för
vi måste kunna flytta baslägret när vi vill
undersöka nya platser. Vi bor i tält så de
ska såklart också tas med, fortsätter Love.
Men om man bor i tält, hur gör man då
om man vill duscha? Love förklarar och be
rättar att tvätta sig får man göra i floden,
men det är kallt, både i vattnet och på land.
För det mesta är det runt 5 °C i luften och
även om det inte regnar så mycket är det
ofta dimmigt och molnigt.

derna kan man göra flest fynd. Men
det gäller att lära sig känna igen hur
det ska se ut för att det ska vara ett
bra ställe att leta på. Har man tur
kan man då hitta 10-20 olika delar av
djur. Alla prover samlas in och märks.
Sedan kan Love och hans kollegor
undersöka dem i labbet när de kom
mer tillbaka till museet.

Gammalt DNA
Love är såklart inte ute och reser hela
tiden, för det mesta är han på museet och
arbetar. Vad gör du egentligen på museet
undrar vi?
– Jag arbetar med att ta fram och analy
sera gammalt DNA, svarar Love. DNA är nå
got som finns i alla celler i djur och växter.
Man kan säga att DNA är som en slags kod
som talar om hur djuret eller växten ska se
ut. Det jag försöker göra är att få fram jätte
gammalt DNA ur de delar av mammutar
och andra djur som vi hittar.

Varför dog mammuten ut?
– Nu har jag och mina forskarkollegor
kartlagt hela den ullhåriga mammutens
arvsmassa. Genom att titta på DNA från
två olika ullhåriga mammutar som levde
under olika tider kunde vi se hur de hade
förändrats över tiden. Tack vare dessa ana
lyser vet vi nu att de sista ullhåriga mammut
arna var väldigt lika varandra genetiskt.
Detta kan, tillsammans med klimatförändringar och mänsklig jakt,
ha bidragit till att de dog ut.
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Skyddsdräkterna är inte
till för att skydda Love och
hans kollegor, utan för att
skydda proverna.

Hitta stället
Love berättar att de följer floderna när de
letar efter djurrester, för just på flodsträn
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För att få fram DNA:
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En analys kan ta 4-5 dag
a år
men det tar ett eller fler
att analysera alla prover
Love samlat in.
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Klädd i skyd
I Sibirien bor Love och hans kollegor i tält.
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Gammalt träd

sveriges nyfiknaste museum
firar 100 år i frescati!

Supertungt stenblock
För över 150 år sedan kom
det jättetunga stenblocket till
museet, som då låg i Stock
holms centrum. Vill du känna
på blocket finns det kvar utan
för museets ena kortsida. Det
väger som 10 personbilar, så
blocket lär ligga kvar ett tag.

Har du sett den 2 400 år
gamla och 8 ton tunga skivan
av ett mammutträd som står
i kassahallen? Museet fick
det som gåva. För att kunna
transporteras hit delades den
i två bitar. Skivan stod först i
den byggnad där vi har vår
växtsamling. 1992 delades
skivan igen och lyftes ut med
kran genom ett av fönstren
och flyttades till kassahallen.
Där hade man förstärkt golv
et så att det skulle hålla för
den tunga skivan.

Museets elefant

Jättetanden
Under 100 år har det visats
massor med utställningar på
museet, bland annat utställ
ningen Tanden. När den
stängde, skänktes den stora
tandskulpturen till en jämt
ländsk by med det passande
namnet Tandsbyn!

Elefanten som finns i utställ
ningen Livets mångfald sköts
i Sydafrika 1844. Det var en
privatperson som inte var
utsänd av museet som sköt
den. Så gör museet absolut
inte idag när vi samlar in
material till våra samlingar.
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Ovanliga arbetsuppgifter!
Så här såg det ut för nästan
40 år sedan när konservator
Erik Kjellgren rengjorde djur
magasinen medmuseets
äldsta och mest känsliga före
mål. Idag finns en del av
dessa föremål i utställningen
Livets Mångfald.

Så här såg det ut på Naturhistoriska
riksmuseet när museet låg inne i Stockholms
centrum. De allra flesta av föremålen finns kvar
på museet, fast alla är inte utställda. Kanske
känner du igen elefantskelettet? Det kan du se
utanför utställningen ”Den mänskliga resan”.
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Har du tänkt på att en pizzakartong är
perfekt till att samla och spara grejer i?
Här kan du förvara dina teckningar, ordna
snäckorna som annars bara står och blir
dammiga i en burk eller visa upp dina
finaste stenar i en liten utställning. Dessutom är det riktigt kul att måla kartongen
eller dekorera med något passande.
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SAMLA &
SORTERA

Skinnsamling
De uppmonterade djuren som du ser
i utställningarna är bara en liten, liten
del av alla djur som museet har.
De flesta av dem är bevarade som
skinn. Dels tar skinnen mindre plats
och dels är det lättare för de forskare
som kommer hit för att undersöka
dem om de inte är uppmonterade.
Skeletten hamnar i bensamlingen.

Text: Charlotte Ek
Foto: Annica Roos, Staffan Waerndt,
Anders Rising

Gillar du att samla på saker? Det gör vi också.
Redan i mitten av 1700-talet fick museet de
första föremålen. Sedan dess har vi samlat
på oss massor med mineral, fossil, växter,
djur och mycket mer. Det är inte alldeles lätt
och säga hur många föremål museet har, för
det beror lite på hur man räknar. Men runt
10 miljoner föremål finns i museets olika
samlingar.

Viktigt med ordning
När man samlar är det viktigt att man har
ordning på det man har samlat in. Därför
ska man alltid skriva upp när och var man
hittade föremålet. Så hittar du ett snäckeller musselskal på en strand, är det bra att
skriva upp datum och på vilken strand du
hittade det. När du kommer hem kan du
göra små etiketter med all information och
sedan lägga lappen ihop med föremålet.
Hur du sedan förvarar dina fynd beror
lite på vad det är. Är det saker som tål att
ligga framme – varför då inte göra en liten
utställning?
Tänk på att inte samla in något som är
fridlyst, eller om du är utomlands något
som är förbjudet att ta med till Sverige.

Herbarium
Växter torkar vi för att de ska bevaras.
Det görs genom att försiktigt lägga
växterna mellan speciella papper
som suger upp fukt och sedan lägga
dem i press. När växterna är helt torra
monteras de upp på papper. Visst är
det häftigt att man kan titta på växter
som är flera hundra år gamla!
Det finns över 4 miljoner växter, lavar
och svampar i våra samlingar.

Våtsamling
Vissa föremål måste förvaras i sprit
för att de inte ska förstöras, det gäller
mest djur som är ”mjuka”. Därför har
museet en jättestor lokal som innehåller massor med olika djur, till exempel fiskar och maskar.
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Mineralsamling
Mineral läggs i lådor med en etikett.
Förutom många olika mineral har
museet också en meteoritsamling
med över 1 000
prover från 311
olika meteoriter.

Entomologiska samlingar
I över 1 000 skåp kryllar det av
djur. För där i skåpen finns mer än
3 miljoner exemplar av insekter,
spindeldjur och mångfotingar.

Bensamling
Massor med olika djurskelett finns i
museets bensamling. Några få är upp
monterade så att man kan se hur djuret såg ut, men de allra flesta ligger i
sin egen påse. Det beror framförallt
på att de forskare som kommer till
museet för att forska på djuren, vill
kunna mäta och titta noga på alla de
olika delarna av skelettet. Dessutom
skulle vi inte få plats med allt om vi
skulle montera upp alla djur. För lägger
man skelettdelarna i en påse tar de
nästan ingen plats alls, även om det
är ett skelett från en stor björn.

Fossilsamling
Nästan 1 miljon fossil
av djur och växter finns
på Naturhistoriska riksmuseet. De äldsta är
mer än 500 miljoner år
gamla!
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VISSTE DU DETTA
OM MUSEET?
Text: Charlotte Ek
Foto: Anders Rising, Staffan Waerndt
och Annica Roos
Illustration: Gunilla Kjellander

Cosmonovas kupol är 23 meter
i diameter och tillverkad av perforerad aluminiumplåt med en
total yta på 760 kvadratmeter.
Här kan du se film i världens
största filmformat.

Runt hela utsidan på
museet kan du se över
600 000 tegelstenar.

Så här såg det ut innan museet byggdes.

För 100 år sedan flyttade museet
ut från små, trånga lokaler mitt inne
i Stockholm och ut hit till Frescati till ett
helt nybyggt hus – bara gjort för att vara
ett museum.

48 nya arter
upptäckte och
beskrev museets
forskare under
2015.
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har museet samlat in under
nästan 300 år.

rm
till n lOTTA
från

Alla föremål som fanns inne i Stockholm
kördes ut till det nya museet.

Under pollensäsongen
får du dagens pollenprognos
från ett antal mätstationer
runt om i landet. Museet ansvarar för några av stationerna.
Vill du veta mer? Surfa in på
pollenrapporten.se

Iguanodon är dinosaurien som flyttat runt.
Först stod den inne på museet i stan, men
var så stor att svansen fick ligga på ett
annat ställe. Sedan flyttade den in i det
nybyggda museet. Idag kan du se Iguanodon i utställningen Fossil och evolution.

Ytan på museet är
cirka 20 000 kvadratmeter. Det är ungefär
lika mycket som tre
fotbollsplaner.

Ringmärkningen av fåglar
i Sverige administreras och
samordnas av museet.
Varje år ringmärks drygt
300 000 fåglar i landet.

Skitmånga toalettpappersrullar
gick det åt på museet under
förra året. Närmare bestämt
6 624 stycken!

Under ett år åt museets
besökare 20 752 stycken
chokladbollar och
22 187 portioner barnpannkaka i museets
restaurang Fossilen.

Museet tar hand om
upphittade döda djur av hotade
arter som tillhör Statens vilt.
Till Statens vilt hör till exempel
björn, varg, lo och många
rovfåglar och ugglor.

Kvaggor är utdöda och du
kan bara se dem på museer.
Museet har ett foster av en
kvagga som kom från Syd
amerika med Linnés lärjunge
Anders Sparrman 1775.
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Museosaurien, Klubbtidningen
Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007,
104 05 Stockholm
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Missa inte att du som är
Museosaurie har 10 kr i
rabatt
på filmerna på Cosmon
ova.

I februari träffade vi Museosaurier Jonas som
är paleontolog. Han berättade att han letat efter
fossil på Arktis och att han då fick vara försiktig
så att han inte stötte på en isbjörn.
Jonas hade tagit fram flera olika fossil som vi
fick titta på. Det var många som kände igen vissa
fossil som bläckfiskar, medan andra var svårare
att se vad det var. Jonas
visade också samlingarna
Det var en gång en
och där fick vi se en haj
liten pojke som bodde
på landet. En morgon
vaknade han ovanligt tidi
käke. Det finns många
gt. Han gick upp och stä
llde sig i ytterdörren. Då
han ett fnysande ljud! Lju
hörde
det kom från en igelkott
fossil av hajtänder eftersom satt vid ett tomt fat.
Igelkotten var ledsen, hon
brukade få leverpastej där
som hajar hela tiden byter
till frukost. Hmmm,
tänkte Anton, bäst jag tar
red
a på vem som är pastejt
tänder. Till sist gick vi ner
juven. Anton klädde på
sig och tog en promenad
. Han träffade en massa
djur. Han frågade alla om
i källaren för att titta på
de hade ätit upp igelkotten
s leverpastej, men alla sva
rade nej. Det var inte
riktigt stora fossil av
uttern, snoken, ugglan
eller tordyveln. Anton kun
de
inte förstå vem som ätit
ige
lkottens leverpastej, så han
mammutar.
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för att försöka locka fram
Han la en stor klick lev
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Vem har tagit igelkottens frukost?
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Söndagen den 17 april kl. 13.00 kan du träffa både
Anna Roos som skrivit boken om pastejtjuven och
Anton som har hunnit bli lite äldre sedan boken kom
ut för första gången för 14 år sedan. Du kan ju passa
på att fråga om han kommer ihåg vad snoken äter!
Anna kommer att berätta om några av djuren i
boken och du kan passa på att gå en tipspromenad.
Har du tur kanske du vinner boken Pastejtjuven.
Och vem som var pastejtjuven? Det berättar vi då!
Vi tror att boken Pastejtjuven passar de som är
mellan 4-7 år, men självklart får alla som vill komma.
Vi bjuder på saft och kakor! Anmäl dig genom att
mejla till museosaurien@nrm.se.
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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.

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/år.

EDLEM?

IM
VILL DU BL

Maila din anmälan till:
museosaurien@nrm.se
Uppge ditt namn, födelseår, adress och
postadress.
Fick du tipset att gå med i Museosaurien av
en kompis? Uppge kompisens namn och
adress så skickar vi en värvningspresent till
honom eller henne, så snart du betalt ditt
medlemskap.

Vär va en medle
till Muse osauri m
en!

Och få en värv
ning
present med po ssten.

