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Den upp till 5 meter långa  
Dorudon var en tidig val som 
levde för 40 till 34 miljoner år 
sedan. Fossil av tidiga valar  
har hittats på Antarktis, men 
också i Egypten, Europa och 
Nordamerika.

Omslagsbilden är målad av  
Simon Stålenhag.
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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.
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Hej Museosaurie!
När jag studerade på universitetet 
fick jag åka och leta fossil på Kinne
kulle i Västergötland. Det var jätte
spännande att se vad man kunde hitta 
när man knackade försiktigt i ber get. 
Tänk då att få åka ända till Antarktis 
för att leta fossil! Det har några av 
museets forskare fått göra. De fann 
massor med spännande fossil, men 
kanske var fyndet du kan läsa om på 
nästa uppslag det mest spännande.

Jag älskar att bada, så jag hoppas 
att det blir en sommar med mycket 
bad och gärna med några goda glass
ar också. För bad och glass tycker jag 
är bland det bästa med sommaren. 
Gillar du att äta glass? Då har vi ett 
superbra tips till dig. Spar glasspin
nen och spana in sidorna 89. Där lär 
du dig hur man gör fina armband av 
just glasspinnar. 

Har du det lite långsamt en dag så 
passa på att fota eller rita av något du 
hittat i naturen. Skicka sedan din bild 
till oss på Museosaurien och få chans 
att vinna priser. Läs mer på sidan 14.

 Somriga hälsningar
 Charlotte Ek

ANTARKTIS  
SISTA H    JAR
Vattnet runt Antarktis är dödligt kallt. Annat var det för 50 miljoner  

år sedan. Då var det tropiskt varmt på nästan hela jorden och  

gott om hajar i havet runt Antarktis. Nu har museets forskare hittat  

rester av de sista hajarna som levde där. 

Text: Michaela Lundell
Foto: Thomas Mörs, Jonas Hagström

Illustration: iStockphoto, 
Gunilla Kjellander



Kallt och varmt i vattnet
Nu för tiden är det så kallt vid Antarktis att 
det till och med kan vara minusgrader i  
vattnet. Vattnet fryser ändå inte eftersom  
det är salt och saltet gör att vattnet inte fry
ser vid 0 grader. I så kallt vatten kan nästan 
inga fiskar leva. 

Hajar och rockor hör till broskfiskarna 
som har ett skelett av brosk istället för ben. 
De tål oftast inte så kallt vatten. För brosk
fiskarna gäller att ju var mare vatten det är, 
desto fler arter och desto fler fiskar av varje 
art. Så för 50 miljoner år sedan, när jorden 
hade ett mycket varmare klimat, levde mån
ga broskfiskar i havet runt Antarktis. Det vet 
vi eftersom forskare hittat massor av haj
fossil från den tiden. Men sedan försvann 
de plötsligt – fossilen tar slut – och det visar 
när i tiden det blev kallt på Antarktis, så kallt 
att hela kontinenten till slut täcktes av is.

Nya fossil – nya kunskaper
Museets paleontologer Thomas Mörs och 
Jonas Hagström har varit på Antarktis och 
letat fossil. Då hittade de hajfossil som vi
sar att det levde hajar där mycket senare än 
man hittills trott. Faktiskt flera miljoner år 
senare. Det betyder att Antarktis blev kallt 
och nedisat senare än man tidigare känt till.

Pingvinnäbb eller hajfentagg?
Det mest spännande fyndet är en fentagg. 
Det är en tagg som suttit på ryggen på en 
liten haj som levde vid Antarktis för 35 mil
joner år sedan. 

– Det var Jonas som hittade den, och 
först trodde han att det var en pingvin
näbb. Att han trodde det är inte så konstigt, 
för fossilen var böjd precis som en näbb 
och det finns väldigt mycket pingvinfossil 
på Antarktis, berättar Thomas.

Men fågelnäbbar är byggda av keratin. Det 
är samma ämne som våra naglar och vårt 
hår är gjorda av och keratin bevaras inte i 
tio tals miljoner år. Så Thomas förstod att 
det måste vara något annat.

Han la det konstiga benet under sitt 
mikroskop och såg då att det var täckt av 
emalj. Emalj är jättehårt och bevaras bra. 
Thomas visade fyndet för en paleontolog
kollega i Österrike. Han är hajspecialist 
och såg direkt att det var en fentagg från en 
numera utdöd haj som är släkt med våra 
dagars pigghaj. 

Små och stora hajar
Under sina expeditioner hittade Thomas 
och Jonas också hundratals hajtänder, 
bland annat en riktigt stor från en jättehaj 
av släktet Carcharocles. Men de flesta tän
derna som hittades är från mindre hajar.

– Många människor tror att alla hajar är 
stora och farliga. Det stämmer att hajar är 
rovdjur och har vassa tänder. Men de flesta 
är faktiskt små och rädda för andra fiskar!, 
avslutar Thomas.   
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Tältlägret där forskarna sov och åt.

Jordens plattor rör sig  Varför blev det då plötsligt så 
mycket kallare på Antarktis? Jo, det har att göra med att  
jorden består av plattor som sakta, sakta rör sig. Tidigare 
satt Antarktis ihop med spetsen på Sydamerika.  
Men stilla havsplattan tryckte på från väster och bröt  
sönder förbindelsen. Då började kallt havsvatten att 
strömma runt Antarktis. Den antarktiska cirkumpolar-
strömmen var född. Strömmen isolerade Antarktis och  
gjorde det till världens kallaste plats.

det är inte min näbb!

Vill du veta hur det går till att leta fossil på 

Antarktis, så läs om Thomas expeditioner  

i Museosaurien nr 1/2012. Artikeln finns även 

att hitta på www.nrm.se/museosaurien. 

aj, min tand är lös!

rom

                    
Iskalla fiskar  De enda fiskar  
som trivs vid Antarktis idag är ett  
slags benfiskar som kallas isfiskar, just  
för att de klarar iskallt vatten. De har sär-
skilda ämnen i blodet som gör att blodet 
inte fryser. Det fungerar ungefär som när  
vi blandar alkohol i spolarvätskan i bilen, 
för att vätskan inte ska frysa på vintern.

antarktis
syd-
amerika

AFRIKA indien

nu blir det  
varmt inom- 
bords!
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Asfaltsjöar
I Rancho La Brea har man grävt ur ”tjär
gropar” för att komma åt asfalten som har 
samlats där. Asfalten innehåller fossil som 
är mellan 4 000 och 40 000 år gamla. Där 
levde då enorma mammutar, sabeltandade 
katt djur, vargar, trögdjur, andra små dägg
djur, fåglar, reptiler, insekter och maskar. 
Djuren fastnade i asfalten, begravdes och 
bevarades. Nästan 500 olika djurarter har 
grävts fram ur asfalten.

Jättestora växtätare och köttätare
Ett av djuren man hittat är den stora växt
ätaren columbisk mammut. Den var över 
4 meter hög och kunde väga 10 ton. Bara 
betarna var 4 meter långa! 

Det största kattdjur som man grävt fram 
är det numera utdöda amerikanska lejonet. 
Den var något större än ett afrikanskt lejon.
Men mest spännande av alla är nog den sa
beltandade katten Smilodon fatalis. Den var 
ungefär lika stor som ett afrikanskt lejon. 

Inte så stora byten
Tidigare trodde man att hörntänderna hos 
sabeltandade kattdjur användes för att de 
skulle kunna döda djur som var mycket 
större än dem själva – ju större tänder, des to 
större byte. Lars Werdelin, som är profes
sor och forskare på Naturhistoriska riks
museet, har tillsammans med sina forskar
kollegor mätt fossila skallar. De har kommit 
fram till att sabelkatterna troligtvis jagade 
medelstora växtätare, som zebror och anti
loper, precis som dagens lejon och leopar
der gör. Men Smilodon verkar ha varit lite 
udda. Den hade alldeles för långa sabel  

tänder i förhållande till gapets storlek och  
övriga tänders längd. Så fortfarande vet 
man inte varför just den sabelkatten hade 
så långa tänder.   

Varför finns det så många  
och välbevarade fossil i  
Rancho La Brea?
Asfaltsjöarna bildades när olja 
som fanns i äldre bergarter trängde 
upp i sprickor och veck. Oljan sam-
lades sedan upp och blev till grunda 
och kletiga sjöar. Under varma 
somrar smälte asfalten till en seg, 
halvflytande massa. Små däggdjur, 
fåglar och insekter fastnade i  
asfalten precis som flugor på ett 
flugpapper. Starka och friska djur 
lyckades kanske ta sig loss, medan 
andra till slut dog av utmattning eller 
åts upp av rovdjur. En enda stor växt-
ätare som gått ned sig kunde dra till 
sig flera hungriga köttätare och rov-
fåglar. De i sin tur kanske också fast- 
nade och blev byte för andra rovdjur. 

Eftersom asfalt stelnar när det är 
kallt, var det i första hand under 
somrarna som djuren fastnade. 
Under vintern kom sand och slam 
från bäckar och åar som begravde 
och skyddade resterna efter de 
växter och djur som fastnat. Varje 
sommar bildades nya asfaltspölar 
vid markytan. Detta upprepades  
under tusentals år och på så sätt 
bildades de fossilsamlingar som nu 
hittas vid Rancho La Brea. 

Fantastisk fossilplats
Visst vore det häftigt att få åka till olika ställen i världen och 

leta fossil? Thomas Mörs, som du kan läsa om på sidorna 3-5, 

har åkt ända till Antarktis för att leta. Men man behöver  

inte åka till obebyggda platser för att se fossil. En av världens 

mest berömda fyndplatser för fossil från istidens djurvärld ligger 

mitt i centrum av Los Angeles i Kalifornien, inte långt från 

Hollywood. Platsen kallas för Rancho La Brea, Tjärranchen.

Text: Charlotte Ek  

Faktaunderlag: Christina Franzén-Bengtson   

Foto ovan: Buchanan-Hermit, via Wikimedia Commons
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GÖR SOMMARENS 
GLASSIGASTE  
ARMBAND

SÅ HÄR GÖR DU ARMBANDEN
1. Borra försiktigt två hål i glasspinnarna.  

För att de inte ska spricka så lätt när du  

borrar är det bra att först vira ett par varv  

med tejp i varje ända av glasspinnarna.  

Tänk på att ha en träbit under som skydd  

så att du inte borrar i bordet.

2. Ta bort tejpen och lägg glass- 

pinnarna i vatten ca 2 timmar, det gör  

att de kan formas.

3. Börja försiktigt böja till en glasspinne  

innan du formar den i ett glas med raka  

kanter. Låt glasspinnen torka i glaset.

4. Måla, limma fast pärlor, knappar eller  

annat att dekorera med.

5. Avsluta med en lädersnodd eller ett  

snöre att knyta fast armbandet med.

SPETSBIT
KLIPP I FILT

KNAPPAR

PÄRLOR

MÅLA

2

4

5

1

I sommar lär du nog äta en och annan glass. 

Passa då på att spara glasspinnarna. De kan 

komma till användning en regnig dag då man 

helst vill stanna inomhus och pyssla.
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Lägg i vatten ett par timmar, så kan pinnarna sedan formas.



Tänk om man kunnat få resa till Antarktis  
för 50 miljoner år sedan och sett de hajar som 
levde där då. Eller varför inte till Afrika?  
Inte för att se giraffer, lejon och zebror som 
finns där nu, utan för att spana efter dino-
saurier. Visst vore det spännande? Fast då 
måste vi åka ännu längre tillbaka i tiden, hela 
200 miljoner år. Följ med och träffa några av 
de dinosaurier som levde i Afrika för många 
miljoner år sedan.

De första
Vi befinner oss 200 miljoner år tillbaka i 
tiden och bakom ett träd får vi syn på en 
Heterodontosaurus. Det är en dryg meter 
lång dinosaurie med korta armar och långa, 

slanka ben. Det syns på kroppen att den 
kan springa snabbt. Vi måste vara tysta så 
att den inte springer sin väg. Heterodonto-
saurus äter av låga växter som den knipsar 
av med sina små, vassa tänder. 

Det finns flera olika arter av Heterodon
tosaurier just här i Afrika och de är bland 
de första dinosaurierna som utvecklades. 
Kanske kan vi få syn på några fler av dem.

Heterodontosaurie betyder oliktandad 
ödla, och de har tre olika sorters tänder. 
Längst fram sitter bittänder som de använ
der för att knipsa av växter med. Innanför 
dessa sitter huggtänder som liknar betar 
och innerst i munnen finns många tugg
tänder som används till att tugga sönder 
växter med.

Varmt och torrt
Vi har nu förflyttat oss och befinner oss i 
en halvöken. Vilken tur att det inte är värme
bölja just nu, för då hade vi nog inte fått 
syn på flocken med Lesothosaurus. De går 
nämligen ner och lägger sig i hålor för att 
komma undan hettan när det är för varmt.

Den här flocken har vandrat omkring för 
att leta efter växter. Med sina stora ögon 
spanar de hela tiden efter fienden, så det 
gäller att vi är tysta. För den cirka en meter 
långa Lesothosaurus kan springa mycket 
snabbt, precis som dagens antiloper. Det 
är bra att vara snabb när man vill springa 
ifrån rovdjur. 

Jättegiraffer!
Nu har vi åkt 50 miljoner år fram i tiden, 
det vill säga för 150 miljoner år sedan. 

Här behöver vi nog inte smyga,  
utan får lätt syn på en flock av 25 meter 
långa dinosaurier. Med sina långa  
svansar och en ännu  
längre hals med ett litet  
huvud längst upp är de  
inte svåra att känna igen. De heter  
Giraffatitan och är mycket lika och nära 
släkt med Brachiosaurus.  

Precis som dagens giraffer betar de av 
bladen uppe i trädkronorna. Men till skill
nad från giraffer som bara når 5 meter 
upp, kan Giraffatitan äta blad som växer  

 
 
 
 
 
 
 
 
16 meter över marken. Med sina 52 tänder 
sliter och biter de av bladen från grenarna, 
kanske åt de så mycket som 200 kilo växter 
på en dag!  

Segel på ryggen
Tänk att få se en 15 meter lång Spinosaurus  
på jakt efter mat. Spinosaurus jagar på land 
och i vatten. Men lättast är nog om vi sätter 
oss vid strandkanten. Har vi tur får vi syn 
på en Spinosaurus som fångar fisk, efter
som den helst håller till vid vatten. Med sitt 
stora ”segel” på ryggen är den lätt att upp
täcka. Seglet är två meter högt och kanske 
har den sitt segel för att skrämma bort 
fienden, eller för att visa upp sig när den 
ska hitta en partner.  

Dinosaurie
safari Text: Charlotte Ek   

Illustration: Gunilla Kjellander
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Visst vore det härligt att kunna åka tillbaka 
i tiden? Nu går det ju inte, så gillar du att 
kolla in dinosaurier och hajar som levde för 
länge sedan kan du alltid komma till museet 
och se utställningen Fossil och evolution.

heja, heja !
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Vägglöss gillar rött och svart!

Vägglöss gillar att bo hemma hos oss 
människor. När vi ligger och sover kryper 
de fram från sina gömställen för att suga 
blod. Nu har forskare undersökt vilka färger 
som vägglössen gillar mest för att kunna 
hitta fler metoder för att få bort vägglössen. 
Forskarna byggde därför pyttesmå tält i  
olika färger och lät sedan vägglössen välja  
mellan dem. De allra flesta gillade rött och 
svart, så har man vägglöss hemma ska 
man kanske inte ha röda och svarta lakan 
utan gula och gröna. För de färgerna gillade 
inte vägglössen lika mycket. 

   Material från asteroidnedslaget  
   som dödade dinosaurierna under-  
   söks av forskare

Lådan med stenar som kom till museet i 
våras vägde ungefär 1 000 kilo och det är 
USA:s rymdstyrelse NASA som gett sten-
arna till museet. 

Men vad är det då som man ska undersöka 
här på museet? Jo, bland annat om det liv 
som fanns där asteroiden slog ner kan ha 
kastats ut i universum. 

När den 10 km stora asteroiden kollide-
rade med jorden för 66 miljoner år sedan, 
blev det så varmt att berggrunden smälte 
och for iväg åt alla håll. Därför har man 
kunnat samla in stenar 500 kilometer från 
nedslagsplatsen i Mexiko,  
och dessutom finns rester  
från nedslaget utspridda  
över hela världen!

I det material som museet fått finns kulor, 
så kallade sfäruler. I samband med att 
dessa bildades kan levande organismer ha 
kapslats in i dem. Nu vill museets forskare 
ta reda på hur varmt det blev inuti kulorna 
och se om delar av organismernas celler kan 
ha överlevt och slungats ut i universum. 

Museets planetforskare kommer också 
att leta efter rester från själva asteroiden. 
Forskarna hoppas hitta metaller som järn, 
nickel och krom. Det skulle kunna avslöja 
saker om asteroiden, som vi idag inte vet 
så mycket om.

De flesta hajar gillar när det är varmt i vattnet. Men varför fanns  

det så mycket hajar runt Antarktis för 50 miljoner år sedan?

1. Det var varmt i vattnet runt Antarktis för 50 miljoner år sedan.

X. Hajarna som fanns för 50 miljoner år sedan gillade kallt vatten. 

2.  På den tiden fanns det runt Antarktis mat som hajarna gillade. 

De enda fiskar som trivs vid Antarktis idag är ett slags  

benfiskar som kallas isfiskar, just för att de klarar iskallt vatten.  

Hur kommer det sig att de kan leva där det är så kallt?

1.  De simmar superfort hela tiden för att hålla sig varma.

X.  De simmar tätt ihop och håller på så sätt värmen. 

2.  De har särskilda ämnen i blodet som gör att blodet inte fryser.

Vilka färger verkar vägglöss gilla mest?

1.  Blått och rött       X.  Rött och gult       2.  Svart och rött

Material från asteroidnedslaget som gjorde att dinosaurierna dog ut 

finns nu på museet. För hur många år sedan slog asteroiden ner?

1.  92 miljoner år       X.  66 miljoner år       2.  50 miljoner år

Heterodontosaurus är antagligen bland de första dinosaurierna som 

utvecklades. Ungefär hur stora tror man att de blev?

1.  1 meter       X.  10 meter       2.  100 meter

En av världens mest berömda fyndplatser för fossil från istidens  

djurvärld ligger mitt i centrum av Los Angeles i Kalifornien, inte långt 

från Hollywood. Varför hittar man så många fossil just där?

1.  Det kom en stor sandstorm som begravde alla djur. 

X.  Det blev så kallt att alla djur frös ihjäl. 

2.  Det bildades asfaltsjöar som många djur fastnade i. 

När du läst hela detta nummer av Museosaurien kan du säkert  

svara på tipsfrågorna. Facit finns på sidan 15.

SOMMARQUIZ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Professor Vivi Vajda  

håller i nedslagsmaterial 
från en asteroid.

Sfäruler är små kulor av sten, 

vars yta smält och omvandlats 

till en glasaktig marmor.

Foto: Piotr Naskrecki, Annica Roos   
Illustration: Pollyanna von Knorring



Museosaurien, Klubbtidningen
Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007,
104 05 Stockholm

I förra numret av Museosaurien  

frågade vi hur du vill att museet 

ska se ut om 100 år. Desirée  

och Ellen Wallin skickade in var 

sitt förslag. Och visst ser det  

härligt ut!

NY TÄVLING    Priser att vinna

Det är inte alltid så lätt att hitta fossil, men 

man kan ju göra andra fynd ute i naturen. 

Fota av eller rita något spännande som  

du hittat utomhus. Vi skickar pris till de  

som får med sitt foto eller teckning i nästa 

nummer av tidningen. 

Skicka ditt foto eller teckning till Museosaurien,  

Naturhistoriska riksmuseet, box 50007, 104 05 Stock-

holm eller maila till museosaurien@nrm.se.  

Senast den 25 augusti måste vi ha ditt bidrag. 

Vi har gömt ett dinosaurieskelett lite här och där i tidningen. Leta reda på hur många vi har gömt. OBS! Skelettet i denna ruta ska du inte räkna. 
Senast den 25 augusti vill vi ha ditt svar. Skicka svaret till Museosaurien, Naturhis-toriska riksmuseet, box 50007, 104 05 Stockholm eller maila svaret till museo-saurien@nrm.se.

Vill du veta vad  
djuren på museet  
tänker på?
Nu kan du följa museet  
på snapchat. Där får du 
reda på vad djuren står 
och tänker på, men då  
och då kan du också läsa 
lite rolig fakta.  
Lägg till nrm_sthlm.

Passa också på att klappa våra små dino- 
saurie ungar Parre och Sarri. 
Foto: Louise Tenn

I sommar kan du som vanligt träffa  Dino-Doris på lördagarna. 
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På onsdagar kan du följa med vår expeditionsledare ut 
på en spännande upptäcksfärd bland ekar och myror. 
Under expeditionen får du ett uppdrag som du ska för-
söka att klara. Lycka till!

Expeditionen sker klockan 12.00-13.00 och 14.00-15.00 
varje onsdag. Max 25 deltagare. 

Varje dag under hela sommaren kan du hänga i Odla  

staden på museets innergård. Besök Gröna hörnan,  

där du kan rulla en kruka, vika en fröpåse och  

spana efter insekter. Eller gå en tipsrunda och testa  

dina kunskaper om stadsodling.  

Foto: Louise Tenn

Kolla alltid på www.nrm.se för den senaste informationen 
om vad som händer i sommar.

Fota eller 
rita

15



     

Sverige
porto betalt.

MUSEOSAURIEN
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

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

VILL DU BLI MEDLEM?

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.

Värva en medlem  till Museosaurien!
Och få en värvnings- present med posten.

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.


