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Arkeologer har funnet Djengis Khans 
palass i Mongolia. Nå er de på sporet  
av graven hans. FOTO: GV-PRESS

Årets første nummer av Nysgjerrigper tar 
deg med til Det gamle Egypt og forteller 
om hvordan ny teknologi har gitt oss nye 
opplysninger om farao Tutankhamon og 
dronning Nefertiti. Du kan også lese om 
biler som går på hydrogen. Bilene bruker 
hydrogengass som brensel og eksosen er  
rett og slett vanndamp. Smart, ikke sant?

Før jul var Nysgjerrigper på konferanse i 
Brussel for å presentere bladet, nettstedet, 
konkurransen og Nysgjerrigpermetoden. 
Nesten 3000 forskere, forskningsformidlere 
og journalister var samlet for å diskutere 
hvordan vi kan få enda flere interessert i 
forskning og vitenskap. EUs forskningssjef 
Janez Potocnik åpnet konferansen. Han sa at 
god forskningsformidling er en plikt – men 
at mange synes forskning er vanskelig å 
forstå. Forskning må bli det kuleste faget på 

skolen og det heteste samtaleemnet rundt 
middagsbordet, mener forskningssjefen. 
Nysgjerrigper er enig. Derfor vil vi vise at 
forskning er gøy – enten ved å invitere til 
deltakelse i Nysgjerrigper-konkurransen, la 
deg eksperimentere sammen med Forsker-
fabrikken, tegne forskere i arbeid, lese om 
forskning i bladet eller surfe på nettstedet 
nysgjerrigper.no. 

Til slutt vil vi gratulere Nysgjerrigpers nye 
sjef, kunnskapsminister Øystein Djupedal, 
med en av verdens mest spennende jobber. 
Tenk å få være med å bestemme hva barn og 
unge skal lære på skolen – og i fritiden. Det 
er spennende det! 

Hei

Forskere har avdekt ruinene av 
palasset til den store mongolske 
herskeren Djengis Khan. De tror 
at graven hans ligger i nærheten. 
Blir den funnet, kan den fortelle 
oss mye om en viktig epoke i 
verdenshistorien.

TEKST: IRENE INMAN TJØRVE 

I året 1206 samlet Djengis Khan 
(1162–1227) de krigerske mongolske 
nomadestammene under seg. På 
hesteryggen erobret de et rike som 
strakte seg fra Kina til Russland og 
Midtøsten. Etterfølgerne hans fortsatte 
erobringstoktene og underla seg det 
meste av Europa og Asia. Det er et 
rike på 36 millioner km2 – kanskje det 
største i verdenshistorien.

Øst for Ulan Bator
Palassruinene ligger om lag 250 km øst 
for Mongolias hovedstad Ulan Bator. 

Ruinene passer til en beskrivelse av 
palassområdet fra 1232. Det er funnet 
porselen fra samme tidsperiode. 
Graven til både Djengis Khan og 
hans etterfølgere ligger trolig 
like ved, for gamle kilder sier 
at hofftjenestemenn dro fra 
palasset til gravene hver dag 
for å utføre ritualer.

Et evig mysterium? 
Alle som så Djengis Khans 
gravfølge dra forbi, ble 
drept; det samme ble alle 
soldater og tjenere som del-
tok. Ifølge mongolsk tradisjon 
blir den dødes sjel tilintetgjort 
hvis graven blir krenket, og det 
er stor motstand i Mongolia 
mot utgraving av gravmælet 
hvis det blir funnet. Kanskje 
vil Djengis Khans grav for 
alltid forbli et mysterium?

Djengis Khans palass er funnet
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TEMA   DET GAMLE EGYPT

Kong Tutankhamon var om lag 19 år da han døde. Tre 
ulike forskergrupper fikk i oppgave å lage en modell av 
Tutankhamons hode, basert på databilder av mumien 
hans. De tre modellene var nesten identiske, og viser 
en ung mann med myke ansiktstrekk, lang hodeskalle 
og overbitt. FOTO: AFP/SCANPIX

Ansikt til ansikt med      Tutankhamon
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Fra vi fikk det første glimtet inn i Tutankhamons gravkammer, har den 

egyptiske guttekongen fengslet verden. Mange har undret seg over 

hvordan han levde, hvordan han så ut, og hvorfor han døde så ung. Nå 

kan nye teknikker gi oss svar på noen av spørsmålene.

Ansikt til ansikt med      Tutankhamon
TEKST: IRENE INMAN TJØRVE

Tutankhamon ble funnet i 1922 av den 
britiske arkeologen Howard Carter, 
og mumien fikk hard medfart under 
granskingen av graven. Mumien var 
dekt med harpiks som hadde klistret 
seg fast til de vakre kistene den lå 
oppi. I sin iver etter å avdekke alle 
amulettene og smykkene som var lagt 
i surringene utenpå mumien, fikk 
arkeologene partert selve mumien og 
revet den i stykker. Siden ble den lagt 
i en enkel trekiste. Der har den ligget 
siden. 

Mumien undersøkt
I januar 2005 ble Tutankhamon tatt 
ut av graven i tre timer for å kjøres 
gjennom en datatomograf – en slags 
røntgenskanner. Ved hjelp av de 
digitale røntgenbildene ble det lagd et 
tredimensjonalt bilde av mumien som 
ekspertene kunne granske. 

19 år og konge
Skjelettet og visdomstennene tyder 
på at Tutankhamon var om lag 19 år 
da han døde. Han var sunn og frisk, 
hadde ingen hull i tennene og var ca. 
1,70 m høy. Et røntgenbilde fra 1968 
viser et par små løse beinbiter inni 
skallen. Forskere har derfor trodd at 
Tutankhamon kan ha blitt myrdet, 
kanskje ved et slag i bakhodet. De 
nye bildene avslører imidlertid ingen 
skader på selve hodeskallen.

Beinbrudd
Men det er andre skader på skjelettet 
som kan gi oss en idé om hva som kan 
ha hendt. Det er riktignok ikke lett å 
vite hvilke skader som oppstod under 
balsameringen av kroppen eller da 
mumien ble fjernet fra kisten i 1922, 
men det er to skader som peker i én 
bestemt retning. Det er et stygt brudd 
på det venstre beinet like overfor 
kneet, og brystbeinet og deler av de 
fremre ribbeina er fjernet. 

Krasjet han?
Gjenstander og malerier funnet i grav-
kammeret tyder på at Tutankhamon 
hadde lært å kjøre stridsvogn, jakte 
og krige slik det sømmet seg en farao. 
Kunne han ha krasjet stridsvogna si 
på jakt eller i strid? Han kan ha skadet 
brystkassa såpass mye at prestene 
måtte fjerne den under balsameringen. 
En annen teori er at han brakk beinet 
i krasjet og døde av at det gikk beten-
nelse i det åpne bruddet.

Databilde
Tre ulike forskergrupper fikk i oppgave 
å lage en modell av Tutankhamons 
hode, basert på databildene. De tre 
modellene var nesten identiske, 
og viser en ung mann med myke 
ansiktstrekk, typisk lang hodeskalle 
og overbitt. Endelig kan vi stå ansikt 
til ansikt med den sagnomsuste gut-
tekongen som gjorde oldtidens Egypt 
levende for hele verden.

Bildet viser en computerskanning 
av kong Tutankhamons  kropp. 
FOTO: AFP/SCANPIX
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Viktig mumiefunn

TEMA   DET GAMLE EGYPT

Den 3800 år gamle mumien ble 
gravd ut i Egypt i mai i fjor.  
FOTO: AFP/SCANPIX

Japanske arkeologer har funnet en 
egyptisk mumie som antakelig er 
bortimot 3800 år gammel. Den er 
uberørt og i god tilstand. Mumien 
ligger i en trekiste og er en av de eldste 
mumiene som ikke er blitt plyndret 
for kostbare gjenstander eller ødelagt i 
tidens løp. 

Dødsmaske
Mumien ble funnet i Dahashur, som er 
en del av den egyptiske byen Memfis. 
Den forseglede trekista mumien lå i, 
var gul med lyseblå hieroglyfer som 
avslørte at den døde var en viktig 
embetsmann. Oppå mumien lå en 
dødsmaske med klare farger i blått og 
rødt. Hvis det går an å undersøke far-
gepigmentene i masken og fastslå hvor 
gjenstandene ble lagd, kan forskere 
finne ut mye om handelsforholdene på 
den tiden da begravelsen fant sted.

Skjuler flere skatter
Pyramidene, gravene og templene 
i Dahashur-området ble åpnet for 
arkeologene så sent som i 1996 – inntil 
da var området et militært øvelses-
område. Det er derfor store sjanser for 
at det fortsatt kan skjule seg mange 
viktige funn i området.

� nysgjerrigper – 1-2006, 13. årgangtema: det gamle egypt



Nefertiti tilbake på plass
Den egyptiske dronningen Nefertiti var 
en av verdenshistoriens store skjønn-
heter. Dronningen er udødeliggjort 
i form av en 3300 år gammel byste. 
Bysten viser en vakker kvinne med høy 
panne, høye kinnbein, lang hals og smal 
nese. Nå er bysten utstilt på Museums-
øya i Berlin, etter å ha vært på vandring 
helt siden den ble reddet ut fra samme 
sted under annen verdenskrig.

Vakker
Nefertiti var hustruen til farao 
Aknaton, som forgudet sin vakre kone 
og deres seks døtre. Ingen vet hvor 

Nefertiti kom fra. Navnet hennes 
betyr «den vakre er kommet». Mange 
forskere antok at hun var utenlandsk, 
men nå mener mange at hun var fra 
byen Akhmim og tilhørte samme inn-
flytelsesrike familie som sin svigermor, 
dronning Teie.

Gåtefull
Mange tror at den mystiske farao 
Smenkhkare, som regjerte i en kort 
periode mellom faraoene Aknaton og 
guttekongen Tutankhamon, egentlig 
var Nefertiti. Sannheten ligger nok for 
evig gjemt bak bystens gåtefulle ansikt.

Ansiktet til dronning Nefertiti er gjenskapt 
fra hennes mumie. FOTO: AFP/SCANPIX

Denne statuen av den egyptiske faraoen 
Ramses II er 13 meter høy og veier utrolige 
700 tonn! Hodet, som er falt av, er også fun-
net, og viser kongen med falskt skjegg.  
FOTO: EPA/SCANPIX

Kolossalt funn
Den egyptiske faraoen Ramses II (1279–1213 
f.Kr.) var kanskje den største byggherren av 
alle Egypts faraoer. Han hadde høye tanker 
om seg selv og fikk reist tallrike templer med 
imponerende statuer i sitt eget bilde. Blant de 
mest imponerende er koloss-statuene utenfor 
inngangen til klippetemplet ved Abu Simbel 
– de 20 meter høye statuene av Ramses II er 
hogd rett ut av fjellet.

Sittende på trone
Nå er det funnet rester av en kolossal statue av 
den sittende Ramses II i byen Akhmim, like 
ved byens friluftsmuseum. Den 13 meter høye 
statuen viser Ramses selv sittende på en trone, 
flankert av to av sine døtre, Meritamon og 
Bintanath. De var også hans hustruer, noe som 
ikke var uvanlig på den tiden! Statuen og tronen 
er hogd ut av én steinblokk og står på en svær 
kalksteinsokkel dekt med hieroglyfer. Man kan 
fremdeles se rester av farget maling på statuen. 
Hodet, som er falt av, er også funnet og viser 
kongen med falskt skjegg.

Enda en statue?
Statuen kan ha stått ved inngangen til et stort 
Ramses-tempel i Akhmim. Det betyr at det 
kan være enda en statue begravd i sanden. 

tema: det gamle egyptnysgjerrigper – 1-2006, 13. årgang �



ved Hanne S. Finstad

Store brusflasker kan brukast 

til meir enn til å få pant. Dei 

eignar seg nemleg ypparleg til 

ulike biologieksperiment. Her 

er to eksperiment du kan prøve. 

Bananflugefangarar
Har du hatt bananfluger på kjøkkenet? 
Små krek som går inn for landing på 
mat og drikke. Dei kan fangast! 

Slik gjer du 
1  Stikk eit lite hol i korken med sylen 

og skru han på flasketuten igjen.

2  Plasser freistande frukt nedi botnen 
av flaska.

3  Plasser flasketuten med korken ned 
mot botnen av flaska med spissen 
først. Tett igjen langs kanten med 
teip. 

4  Set fella ein stad der det er bananflu-
ger. Viss du ikkje har nokon heime, 
kan du spørje naboen, matbutikken 
eller ein blomsterbutikk om du kan 
setje fella hos dei. 

5  Følg med. Går nokon fluger i fella? 

6  Drep dei i så fall ikkje med ein gong, 
men følg heller med på eit av dei 
største mirakla i livet. 

Kva skjer?
Flugene har usynleg gjærsopp på beina 
sine. Når dei landar på frukta, blir den 
smitta av gjærsoppen, som et sukkeret 
i frukta. Det blir kalla gjæring, og 
flugene dine elskar gjæra frukt. Dei 
liker også å leggje egg i frukta, og ei 
fluge kan leggje så mange som 500 
egg! I så fall vil det snart myldre med 
små larver i flaska. Etter nokre dagar 
trekkjer dei opp på veggen og blir til 
pupper. Ved hjelp av godt lys og eit 
forstørringsglass er det spennande å 
studere korleis puppene utviklar seg 
til fluger på ei vekes tid. Når flugene 
blir klekte, bør du kanskje avslutte 
forsøket. Med så mange fluger i ei 
flaske er det stor sjanse for at nokre 
klarer å rømme. 

Ei 1,5 liters brusflaske med kork, som er 

kutta i to delar omtrent 1 cm nedanfor 

der flaska begynner å skråne innover.    
Ein syl  Teip

Små bitar av bananar og eventuelt 

anna freistande frukt. Det er viktig at 

bananane ikkje har begynt å mugne, for 

det liker ikkje flugene. 
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Urbakteriar i 
vindaugskarmen
I brusflasker kan du også dyrke 
opp etterkomarane etter dei første 
bakteriane som oppstod på jorda. 
Dei lever mellom anna i mudderet 
og vatnet til nærmaste bekk, dam 
eller innsjø.

Slik gjer du
1  Press halvparten av avispapiret ned i 

kvar flaske.

2  Hell mudderet i ein bolle og rør inn 
eggeplommene.

3  Overfør ca. 2 desiliter mudder til 
kvar flaske ved hjelp av trekta. 

4  Fyll på med vatnet frå same stad.

5  Skru korken på flaskene. 

6  Pakk den eine inn  
i aluminiumsfolie. 

7  Plasser begge i ein vindaugskarm 
der det er mykje dagslys og gjerne 
direkte sollys. 

8  De har no to lukka økosystem med 
mange ulike bakteriar. 

9  La flaskene stå i mange månader 
framover – gjerne i fleire år. 
Innimellom kan du løyse forsiktig på 
aluminiumsfolien til den eine flaska 
for å sjå korleis innhaldet utviklar 
seg samanlikna med innhaldet i den 
som får lys. Hugs å pakke godt igjen 
etterpå. Fargeforandringar og nye 
botnfall viser at det skjer omskiftin-
gar mellom kva for bakteriar som er 
i fleirtal. 

Kva kan skje?
Du har no laga Winogradsky-
kolonnar. Dei vart første gong laga av 
mikrobiologen Sergius Winogradsky 
på 1800-talet. Slik undersøkte han 
korleis ulike bakteriar påverka 
kvarandre i eit økosystem. 

•   Når kolonnen er heilt ny, vil 
bakteriar som et cellulosen i 
avispapiret, formeire seg og tømme 
vatnet for oksygen. Etterpå er det 
berre oksygen igjen i topplaget. 

•   Deretter vil bakteriar som klarer 
seg utan oksygen, begynne å trivast. 
Dei skil ut alkoholar og syrer. 
Snart vil andre bakteriar ete desse 
stoffa igjen, og slik held det fram. 
Somme treng for eksempel svovelet 
i eggeplomma. Det er umogleg å seie 
heilt sikkert kva som skjer, men det 
er spennande å følgje med viss du gir 
deg god tid. 

•   Mange av desse bakteriane er 
avhengige av lysenergi for å leve. 
Derfor vil det skje mykje meir i den 
flaska som heile tida får tilført ny 
energi frå lyset, enn i den som ikkje 
får det. 

•   Opne ikkje flaska. Ho inneheld gass 
som luktar vondt!

Vil du vite meir om kva som skjer? 
Søk på «Winogradsky column» på 
Internett. 

To reine 1,5 liters brusflasker 

der merkelappane er vaska vekk. 

To hardkokte eggeplommer. 
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varande  

  
 

 
 

 
ei A4-side, rive i tynne  

  
 

 
 

 
strimlar.

  
Ei trakt som passar 

  
oppi flaskene.

  
 

 
Ein bolle eller ei bøtte til å blande i.

Ei sleiv eller ein slikkepott.

  
 

 
 

Aluminiumsfolie.

Omtrent 4 desiliter mudder frå ein bekk, dam eller innsjø. Det kan 

f.eks. hentast opp i vasstette fryseposar.

Ca. 3 liter vann frå same stad.
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TEKST: NORUNN K. TORHEIM 

50 000 år er ufattelig lang tid. Men 
franske forskere mener de har funnet 
en måte å sikre at mennesker som 
lever på jorda om så mange år, vil ha 
kunnskap om vår tid: De vil sende 
tankene våre ut i verdensrommet i en 
kapsel. Her på jorda kan nemlig all den 
digitale informasjonen vi har, gå tapt, 
og kulturskatter kan bli ødelagt i løpet 
av så lang tid som 50 000 år. 

KEO-prosjektet 
De franske forskerne har startet et 
prosjekt som de kaller KEO-prosjektet. 
Alle jordas mennesker er invitert til å 
bli med – også du. Informasjon om vår 
tid skal kapsles godt inn i en satellitt 
som skal skytes ut og kretse rundt 
jorda ute i verdensrommet i 50 000 år 
før den kommer tilbake hit. 

Bygges av titan
En satellitt som skal være så lenge 
i verdensrommet, må tåle veldig 

Hulemalerier har gitt oss  

kunnskap om menneskene  

som levde på jorda for nærmere 

50 000 år siden. Nå vil franske 

forskere sikre sporene våre  

i 50 000 år ved å sende en  

sikkerhetskopi av vår tid ut  

i universet.

store påkjenninger, og derfor må det 
planlegges grundig hvordan den skal 
bygges. Den må bestå av lag på lag av 
materialer som tåler mye, for eksempel 
titan. Satellitten har vinger av metall 
som endrer form med temperaturen. 
Den er cirka 80 centimeter i diameter 
og veier rundt 100 kilo. 

Hilsener fra 2006
Informasjonen om vår tid vil ligge godt 
beskyttet inne i kapselen. Der skal 
være DVD-er med hilsener fra oss som 

Send tankene dine ut i 
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TEKST: NORUNN K. TORHEIM 

Sist sommar skjedde det noko 
heilt spesielt for tre fem år gamle 
gutar som var ute og leika i ein 
hage i Tromsø. I ei steinur i hagen 
fann dei eit stort, rundt sølv-
smykke med vakre drakehovud. 

Sjeldsynt funn
Då arkeologane frå Tromsø 
Museum fekk sjå smykka, vart dei 
ville av begeistring. Det er ikkje 
kvar dag arkeologar får vere med 
på slike funn. Arkeologane trur 
smykka er frå 1000-talet, altså frå 
vikingtida. Dagen etter at gutane 
fann vikingskattane, begynte 
arkeologane å leite etter fleire 
smykke med ein metalldetektor. 
Dei fann endå fleire smykke på 
same stad. 

Offergåver? 
Arkeologane er ikkje sikre på 
korleis skattane hamna i steinura. 
Dei trur ikkje smykka stammar 

frå gravferder, men det kan ha 
vore nokon som har prøvd å lure 
unna verdiar, eller dei kan ha 
vorte ofra til gudar. Skattefunnet 
bekreftar også at samar og nord-
menn levde saman alt i vikingtida. 
Det kan derfor ha vore samar som 
eigde smykka.

Sjå sjølv!
Denne vinteren blir smykka 
stilte ut ved Tromsø Museum 
– Universitetsmuseet. Dersom du 
bur i Tromsø eller skal på besøk 
dit, kan du sjå vikingskattane med 
eigne auge. Du kan sjå fleire bilete 
av skattane på nettsida uit.no/tmu

Tvillingane Arthur og Teodor (og  
fetteren Jesper) fann skattar frå  
vikingtida! FOTO: INGER STORLI

Tre femåringar vart heltar i Tromsø då dei fann gamle 

smykke mens dei leika i ein hage. Smykka vart sist gong 

brukt for over 1000 år sidan, og då hang dei rundt halsen 

på vikingar! 

Fann skattar frå vikingtida 
lever nå, sammen med informasjon om 
kunsten, teknologien og vitenskapen 
i vår tid. DVD-ene må være lagd av 
glass for å overleve så lenge. I kapselen 
legges det også ved tegninger som 
viser hvordan fremtidens mennesker 
skal bygge en DVD-spiller slik at de 
får spilt av DVD-ene. En diamant med 
prøver av vann, jord, luft og menneske- 
blod fra i dag blir også med, slik at 
fremtidens forskere får informasjon 
om oss. Utenpå diamanten skal det 
graveres inn en bit av menneskets 
DNA-kode. 

Faller ned om 50 000 år
Når satellitten faller ned på jorda om 
50 000 år, vil den bli ødelagt. Men det 
innerste laget av kapselen og infor-
masjonen inni vil være godt bevart. 
Forskerne planlegger å sende ut KEO-
satellitten til neste år eller i 2008. 
 
Du kan gå inn på nettsiden  
www.keo.org/uk/pages/message.php for 
å skrive din beskjed til fremtiden.
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TEKST: IRENE INMAN TJØRVE

På bildene ser vi former som kan virke 
umulige, mønstre som beveger seg, 
linjer som forvrenges, og farger som 
endrer seg. Men slike illusjoner er 
ikke bare selskapsleker – de hjelper 

psykologene til å forstå hvordan syns-
apparatet og hjernen fungerer.

Tolker omverdenen
Øynene våre er konstruert slik at de 
lett kan skille mellom kontraster som 
lys og mørke eller ulike farger. Ved 
hjelp av disse kontrastene prøver så 
hjernen å danne seg et begrep om det 
øyet ser, finne fram til kjente mønstre 
og former og bedømme avstander. 
Bildet som dannes i øyet, er todimen-
sjonalt, og hjernens jobb er å finne en 
sammenheng i bildet som gir mening i 
en tredimensjonal verden. 

Synsillusjoner
Gjennom livet bygger vi oss opp 
en viss erfaring av omgivelsene og 
hvordan ting henger sammen. Denne 
erfaringen bygger hjernen delvis på 
når den tolker synsinntrykk. Hjernen 
har også en tendens til å forstørre 
forskjellen mellom kontraster og 
å se sammenhenger der slike ikke 
finnes i virkeligheten. Selv om disse 
mekanismene fører til illusjoner 
i enkelte tilfeller, har mennesket 
hatt stor nytte av dem gjennom sin 
utviklingshistorie.

Synet kan bedra – bare se på 

disse bildene! Når øynene våre 

registrerer informasjonen fra 

bildene, tolker hjernen dem som  

noe annet.

VASEILLUSJONEN: Dette bildet viser både 
en hvit vase (hvitt) og silhuetten av to 
ansikter (svart). Enten ser du det ene, eller 
det andre – for de fleste er det umulig å se 
begge samtidig. Når et bilde kan tolkes på 
to forskjellige måter, skifter hjernen ofte 
mellom de to. Hjernen prøver alltid å finne 
velkjente former blant abstrakte mønstre: 
Hvis du har sett en vase eller et mennes-
keansikt, klarer du ikke lenger å se dette 
bildet som en abstrakt tegning.

KANIZSATREKANTEN: Dette bildet synes 
å vise en ensfarget lys trekant som ligger 
oppå en annen trekant. I virkeligheten er 
det ingen trekanter der – bare de tre av-
skårne hjørnene av en trekant og tre sirkler 
som mangler en kileformet bit. Denne 
illusjonen skyldes at hjernen vår prøver å 
finne en sammenheng i noe den oppfatter 
som oppstykkede data.

INNRAMMINGSILLUSJONEN: Svart omriss 
rundt farger framhever fargene og hindrer 
at de «slår hverandre i hjel». Fargene på 
figuren til venstre ser sterkere og klarere ut 
enn fargene til høyre. De to mønstrene er i 
virkeligheten identiske, med unntak av de 
svarte omrissene på venstre figur.
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PENROSETRAPPEN: Dette er en umulig 
figur som er skapt av fysikeren Roger 
Penrose og brukt i M.C. Eschers berømte 
tegning «Oppstigning og nedstigning». 
Trappen er sammenhengende, men følger 
vi trinnene, ser de ut til å være like store og 
gå i samme retning – og det er jo umulig! 
Dette er et eksempel på en gjenstand som 
kan tegnes, men ikke lages i virkeligheten.

PONZOILLUSJONEN: Mannsfiguren til ven-
stre på tegningen ser kortere ut enn figu-
ren til høyre, men i virkeligheten er de like 
høye. Hjernen oppfatter ulike størrelser på 
grunn av linjene som omrammer figurene. 
Hjernen er vant til at linjer i omgivelsene 
angir avstand og perspektiv – tenk bare på 
togskinner som forsvinner i det fjerne. Her 
tolkes bildet som om mannen til høyre er 
lenger unna enn mannen til venstre, og han 
må derfor være høyere.

KONTRASTILLUSJONEN: De grønne fir-
kantene ser mørkere ut til venstre, hvor de 
står mot gule striper, enn til høyre, hvor de 
står mot blå striper. Dette er et eksempel 
på kontrasteffekten – det vil si at måten 
vi oppfatter farger på, er avhengig av far-
genes omgivelser. Man vet ikke om det er 
selve øyet eller hjernen som skaper denne 
effekten, men det er trolig begge deler.

OUICHIILLUSJONEN: Sirkelen med loddrett rutemønster i midten ser ut til å sveve og bevege seg i forhold til det vannrette rutemønsteret 
bak. Dette skyldes trolig at det sirkelformede omrisset bryter opp mønsteret og gjør det vanskelig for hjernen å oppfatte akkurat hvor 
de loddrette rutene avgrenses. Hjernen klarer ikke å skape et sammenhengende bilde, og derfor synes mønsteret å bevege seg når vi 
beveger øynene.
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TEKST: YNGVE VOGT    FOTO: NHM/UIO

På 1930-talet var norske barn veldig 
plaga av hol i tennene. Mange fekk ge-
biss i konfirmasjonsgåve. Gode tenner 
var mangelvare. Men endeleg baud hø-
vet seg til å gjere noko med problemet! 
Norske forskarar planla ein ekspedi-
sjon til den mest avsidesliggjande øya 
der det budde folk – Tristan da Cunha. 
Øya ligg i Atlanterhavet midt mellom 
Afrika og Latin-Amerika.

Enkel kost
Dei 188 innbyggjarane levde berre av 
fisk, egg og poteter. Ikkje noko anna. 
Ryktet om ei svimlande god tannhelse 
hadde nådd Noreg. Dette måtte sjek-
kast. Forskinga kunne kanskje føre til 
at norske barn fekk betre tenner.

Sjokolade i premie
Dei norske forskarane tok derfor med 
seg eigen tannlege. Han rigga til eit 
tannlegekontor på øya og inviterte alle 
barna. Tannlegen trekte ei tann hos 

kvart einaste barn. I premie fekk kvar 
av dei ei plate sjokolade. Sjokoladen var 
så god at mange av barna kom tilbake 
neste dag. Dei ville ha meir. Tannlegen 
let seg ikkje be to gonger og trekte 
endå ei tann. Den søte premien var då 
redusert til ei halv plate sjokolade.

Sukkerfritt
Tannlegen la merke til at innbyggja-
rane på Tristan da Cunha mangla ein 
spesiell type bakterie i spyttet. Først 
trudde forskarane at mangelen på 
bakterien var årsaka til dei gode ten-
nene. Men så gjekk det opp for dei at 
den gode tannhelsa kom av kosthaldet 
og mangelen på sukker.

Havfiske frå fjellet
Ein av forskarane var zoolog. Han var 
med på ekspedisjonen for å forske på 
livet i havet. Men dei undersjøiske 

I 1937 høyrde norske forskarar om den flotte tannhelsa på ei isolert øy i 

Atlanterhavet. Dei sette kursen mot øya Tristan da Cunha og tok med seg 

ein tannlege. Barna som stilte opp for forskarane, fekk kvar sin sjokolade 

i byte mot ei trekt tann.

– Gap opp!

Dei norske forskarane før avreise.
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Gutta på tur

klippene og farlege straumane i havet 
gjorde at han ikkje torde å dra ut med 
båt. Han visste likevel råd. Zoologen 
drog til fjells og fanga fisken seks hun-
dre meter over havet. Fangstmetoden 
var langt smartare enn fiskestong. 
Målet var fuglefjellet der tristan-alba-
trossen mata ungane sine. 

Gulpemat
Albatrossen hadde med seg masse 
herleg mat frå havet. Ved reiret gulpa 
han opp maten og let han skli ned i 
gapet på dei glupske ungane sine. Det 
var då zoologen nytta sjansen. Når 
foreldra var flogne, heldt han ungane 
opp ned og klemde ut alt innhaldet. 
Gulpematen lukta vondt, men var 
framleis i god stand. I gulpet fann 
zoologen store raude reker, tanglopper, 
fisk og heil blekksprut. Fleire av desse 
artane var heilt nye for vitskapen.

På jakt etter kunnskap
Har du lyst til å lære meir om 
spennande og ukjende vitskap-
lege ekspedisjonar før i tida, 
kan du besøkje utstillinga «På 
jakt etter viten» på Zoologisk 
museum i Oslo. Dei held ope 
til 30. april i år. Der kan du lære 
meir om store og viktige nor-
ske oppdagarar som ikkje vart 
like berømte som Nansen og 
Amundsen. Sjå også nettsida 
www.nhm.uio.no/ekspedisjoner

Alle barna som deltok i forskinga.Forskarane undersøkte også dyrelivet.

Dei fleste utstoppa tropiske dyra på 
Zoologisk museum i Oslo er samla 
inn av eventyraren og villmannen 
Knut Dahl frå Hakadal. På slutten 
av 1800-talet reiste han til Afrika og 
Australia saman med bestevennen 
sin. Bestevennen var ekspert i å 
stoppe ut dyr. 

Ut i ingenmannsland
Til turen var dei to veldig sparsamt 
utrusta. Dei hadde med seg eit gevær, 
ei hagle, ei elefantrifle, to revolverar 
og eit svært lass med glas, sprit og 
formalin. Skorne og patronene laga 
dei sjølv. Dei pakka ned eit par telt og 
gav seg i veg ut i det store ukjende. 
Då mennene kom til den afrikanske 
bushen, møtte dei eit utruleg dyreliv. 
Dei ladde skytevåpna og skaut i veg. 

Sebraskalle
Bestevennen hadde eit lite problem. 
Han nekta å bruke bukseselar. Då dei 
ein gong skadeskaut ein sebra, fall 
han så lang han var fordi buksene 
datt ned på oklene. Det gjorde ikkje 
akkurat jakta enklare. Etter tre 
timars kamp mot varmen, myggen og 
buksene fekk han endeleg has på dy-
ret. Det var midt i regntida. Lufta var 
så fuktig at pelsen rotna på sebraen. 
Berre hovudskallen kunne brukast, 
og finst i dag på museet. og revolveren hans.

Eventyraren Knut Dahl … 
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Den 28. april seiler den norske Tangaroa-

ekspedisjonen ut fra Callao i Peru.  

Med oldtidens farkost skal mannskapet på 

balsaflåten teste glemte seilingsteknikker 

og utforske livet i Stillehavet.

TEKST: MARIANNE LØKEN   FOTO: TANGAROA

For snart seksti år siden krysset Thor 
Heyerdahl Stillehavet med balsaflåten 
Kon-Tiki. Kon-Tiki-ekspedisjonen 
varte i 101 dager og beviste at det 
var mulig å seile fra Sør-Amerika til 
Polynesia på en balsaflåte. Den første 
norske ekspedisjonen siden 1947 skal 
ikke kopiere gamle bragder, men finne 
ut mer om livet i havet gjennom de tre 
månedene ekspedisjonen varer. 

Barnebarnet bygger flåten
I 2003 reiste Heyerdahls barnebarn, 
Olav Heyerdahl, til Ecuador for 
å finne de rette balsastokkene til 
Tangaroa-ekspedisjonen. På grunn av 
menneskenes rovdrift på regnskogen 
har ekspedisjonen valgt å kjøpe tøm-

meret fra en balsaplantasje, i stedet for 
å hugge villbalsa slik bestefaren gjorde. 
Heyerdahl har selv merket, hugget og 
fraktet tømmeret fra balsaplantasjen 
til Peru, der flåten bygges. Balsaflåten 
bygges på samme sted som i 1947 – på 
marinebasen i Callao utenfor Lima.

Heyerdahl ser fram til turen, og synes 
det er spennende å reise i bestefarens 
kjølvann. – Dette er ikke en kopi av 
Kon-Tiki-flåten, men den flåten beste-
far ville bygget i dag, sier han. 

Forskning 
Tangaroa-ekspedisjonen vil gjøre 
vitenskapelige undersøkelser under-
veis. De skal blant annet forske på 
forurensningen i havet og hvordan 
forurensning påvirker dyr og planters 

I Heyerdahls kjølvann
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evne til å forplante seg, i verdens 
største hav. Tangaroa betyr «havets 
hersker». 

– Oljesøl får vanligvis stor oppmerk-
somhet fordi oljen er så synlig, og 
derfor er det lett å forstå at oljesøl er 
skadelig for miljøet. Verre er det med 
forurensning som ikke er synlig for 
det blotte øye, men som er alvorlig 
for plante- og dyrelivet i havet, sier 
ekspedisjonens forsker, Dag Oppen-
Berntsen. 

Tangaroa-ekspedisjonen vil derfor 
finne ut mer om den «usynlige» 
forurensningen. De skal studere havets 
næringskjeder og forske på hvordan 
forurensningen påvirker livet i havet. 

Online over Stillehavet
På Kon-Tiki Museet på Bygdøy 
utenfor Oslo kan publikum oppleve et 
balsasus fra fortiden. Kon-Tiki-flåten 
ruver inne i det opplyste lokalet. Det 
er nesten så du kan kjenne lukten 
av rått og fuktig treverk. Snart kan 
publikum følge den nye Tangaroa-
ekspedisjonen fra museet. 

Ved hjelp av avansert informasjonstek-
nologi vil Kon-Tiki Museet vise bilder, 
film og fortelle om ekspedisjonen, via 
satellittoverføringer fra Stillehavet. 

I Nysgjerrigper nr. 4/06 kan du lese  
om forskningsresultatene fra den  
spennende ekspedisjonen. 

Thor Heyerdahls Kon-Tiki flåte. 
FOTO: KON-TIKI MUSEET

Tangaroa-deltakerne (fra venstre):  
Dag Oppen-Berntsen, Torgeir Higraff, 
Olav Heyerdahl, Bjarne Krekvik og 
Anders Berg.  

Flåten er bygd av balsatrær fra en 
balsaplantasjen i Ecuador.
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Den store planetjakten

TEKST: THOMAS KEILMAN    

 ILLUSTRASJON: NASA/JPL-CALTECH

Det jaktes på planeter i andre sol-
systemer, og siden 1995 er flere enn 
160 stykker oppdaget. Planeter utenfor 
vårt eget solsystem kalles ekstrasolare 
planeter eller exo-planeter. De første 
exo-planetene som ble oppdaget, 
var virkelige kjemper, mange ganger 
større enn Jupiter. Etter hvert fikk 
astronomene bedre metoder og 
mer nøyaktige redskaper, og de fant 
planeter like store som Jupiter. I de 
siste årene har forskerne funnet stadig 
mindre planeter. 

Som jorda?
Et av de mest spennende funnene 
er en planet som antageligvis består 
av stein – akkurat som jorda. De 
andre planetene astronomene har 
oppdaget, består av gass, i likhet med 
de største planetene i solsystemet vårt. 
Astronomene tror den nyoppdagede 
planeten er av stein fordi den er liten og 
veier bare 7,5 ganger så mye som jorda. 

Året varer to dager 
Steinplaneten er ganske fremmed 
for oss. Den er så nær sin stjerne at 
den bruker to døgn rundt den. Det 
betyr at året varer i to dager! Fordi 

den er så nær, tror astronomene 
at temperaturen er like høy som i 
en bakerovn – mellom 200 og 400 
grader Celsius. Selv om dette høres 
veldig varmt ut, er denne planeten 
likevel mye mer lik jorda enn de 
andre planetene astronomene har 
funnet. Denne planeten er altså 
ekstra spennende, fordi muligheten 
for å finne liv her er større enn på de 
kjempestore gassplanetene. 

Tre solnedganger
En annen nyoppdaget planet har 
så mange som tre soloppganger og 
solnedganger. Den sirkler rundt en 
stjerne, men rundt denne stjernen 
sirkler det også to andre stjerner. 
Derfor blir det så mange som tre 
solnedganger å se på denne planeten. 

Unik planet
Også denne planeten er den første av 
sitt slag. Ikke før nå har astronomene 
funnet en planet i et system av 
tre stjerner som ligger veldig nær 
hverandre. De trodde nemlig at slike 
systemer var for ugjestmilde for 
planeter. Siden slike systemer faktisk 
er ganske vanlige i universet, har 
planetjegerne etter denne oppdagelsen 
fått nye marker der de kan jakte etter 
exo-planeter.

Tenk deg en planet som ikke har én, heller ikke to, men tre  

solnedganger. Eller hva med en planet hvor året bare varer  

i to dager? Et av de mest spennende feltene i astronomien  

er søking etter planeter rundt andre stjerner enn vår egen sol. 

En nyoppdaget planet 
har så mange som tre 
soloppganger og solned-
ganger. Den sirkler rundt en 
stjerne, men rundt denne 
stjernen sirkler det også to 
andre stjerner. 
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Bildet er fra Porsanger og viser 
hvordan kråkebollene har beitet 
vekk hele tareskogen. 

TEKST: SIW ELLEN JAKOBSEN

Tareskogen er et av de mest fruktbare 
stedene i verden. Bare på en kvadrat-
meter kan det leve over 100 000 små 
dyr, mest snegler og krepsedyr. De 
elsker tareskogen! Den inneholder 
massevis av snadder og hemmelige 
gjemmesteder, også for små fiskebarn. 

Forsvinner
Men nå er tareskogen i ferd med å bli 
borte. Bor du i Trøndelag eller i Nord-
Norge, eller har vært på ferie der, har 
du kanskje sett det med egne øyne: 
Havbunnen er helt naken, bortsett fra 
at det er masse kråkeboller der. Det 
kan være 50 kråkeboller på bare en 
kvadratmeter! 

Viktig skog
– Det er alvorlig at kråkebollene spiser 

opp tareskogen vår, sier Hartvig Chris-
tie. Han er forsker på Norsk institutt 
for vannforskning og studerer med 
forundring det som skjer i havet. 

– De små dyrene som lever i tare-
skogen, er kjempeviktig mat for fisken. 
Derfor forstyrres balansen i havet når 
kråkebollene jafser i seg all taren. Og 
fisken er jo, enten du elsker den eller 
griner på nesen av den, svært viktig 
mat for oss mennesker. 

Ubesvarte spørsmål
Hartvig og de andre forskerne er be-
kymret, men også fryktelig nysgjerrige. 
Det er nemlig ingen som vet hvorfor det 
plutselig er blitt så mange kråkeboller 
i havet. Det har ikke vært sånn bestan-
dig. Det begynte å skje på 1970-tallet, og 
i dag er store deler av kysten fra Trønde-
lag til og med Finnmark fullstendig 

spist opp av disse grådige storspiserne. 
Det vil si, de var storspisere. Nå har de 
spist opp all maten. Likevel klarer de 
å leve videre på den nakne havbunnen 
selv om det er lite å spise der. 

Hvem har skylden?
Forskerne vet ikke om det er men-
neskene eller naturen selv som har 
skylden for at dette er skjedd. 

– Kanskje har kråkebollene bare 
hatt det veldig godt noen år, og lagd 
massevis av barn. Men det kan også 
være at vi har fisket opp altfor mange 
av fiendene deres fra havet. Det kan ha 
gjort at de har fått råde på havbunnen 
uten å være redd for selv å bli spist, og 
derfor har formert seg fritt, forteller 
Hartvig. Nå vil han prøve å finne ut av 
hvorfor dette har skjedd. 

Du har kanskje hørt om hvor alvorlig det er at verdens regnskog er i 

ferd med å bli borte. Her i Norge er deler av den viktige tareskogen 

i havet blitt borte i rekordfart. Kråkebollene jafser den i seg. 

Glupske kråkeboller 
        truer tareskogen
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TEKST: MARIANNE LØKEN

Nesten en tredel av tegningene viser 
kvinnelige forskere i ulike forsk-
ningsmiljøer. Maren på 8 år sier: 
«Endelig har det blitt damer som er 
forskere. Kanskje jeg kan bli forsker 
også?» Det er også nytt at gutter 
tegner kvinnelige forskere. De «gale 
forskerne» er det fortsatt en del av,  
og de tegnes stort sett av gutter. 

Mange ulike miljøer
Det er helt tydelig at mange av dere 
som er mellom 6 og 13 år i dag, 
tegner forskere fra alle slags miljøer. 
Vi har fått inn tegninger av: kattefor-
skere, hesteforskere, fargeforskere, må-
neforskere, latterforskere, værforskere, 
bakterieforskere, vulkanforskere, sko-
forskere, trendforskere, brilleforskere, 
rockemusikkforskere, dataforskere, 
lakselusforskere, skoleforskere, gang-
sterforskere, trollforskere og kaffe- 

forskere. Den gale eller litt skrullete 
forskeren barna tegnet på 90-tallet, 
har fått konkurranse. I dag ser en 
forsker like gjerne ut som jenta med 
de kule grønne brillene, tegnet av 
Martine på 12 år. 

Nye holdninger til forskning
Forskere har funnet ut at nordmenn 
er mer positive til forskning enn 
tidligere, og at yngre mennesker er 
mindre skeptiske til vitenskap og 
teknologi enn eldre. Stemmer dette 
med forskertegningene dere har 
sendt inn? Vi tror det! Uansett kan 
Nysgjerrigper med glede konstatere 
at mange barn rundt om i landet 
har et variert syn på forskning og 
forskere – og at det kan forskes på 
det aller meste. 
 
Se flere fine tegninger  
i Tegn en forsker-galleriet på  
nysgjerrigper.no.

Barn tegner forskere
Barnetegninger som kom inn til Nysgjerrigper på 1990-tallet, viste 

bare menn som forsket i laboratorier. Mange tegnet «gale forskere», 

og ingen sendte inn tegninger av kvinnelige forskere. Over et tiår 

senere tar Nysgjerrigper temperaturen på barns holdninger til 

forskning gjennom en ny tegnekonkurranse  

– Tegn en forsker!

http://www.nysgjerrigper.no


Vinneren er: 

Erlend Aalbu

I konkurransemånedene har 
brukerne selv stemt på sin favo-
rittegning, som har mottatt fine 
premier fra Norsk Romsenter og 
Nysgjerrigper. I november kåret 
vi en «hovedvinner» uavhengig av 
månedsvinnerne. Juryen valgte 
tegningen til Erlend Aalbu, 12 år, 
fra Langhus. Erlend ble invitert til 
Astrofestivalen for å motta flotte 
premier, heder og ære. Gjett om 
han ble glad! 

Om tegningen hans sier juryen: 
– Tegningen er plukket ut fordi 
den viser forskeren i en helt spesiell 
situasjon. Vi kan nesten føle hvor 
spent forskeren er på det som skal 
skje – kanskje noe kan gå galt? For-
skeren kan like gjerne være mann 
som kvinne. Tegningen forteller om 
mange av de positive og spennende 
sidene ved det å være forsker, på en 
enkel, fargerik og fin måte. 
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Vinnerne bak det beste prosjektet kåres til Årets Nysgjerrigper 2006. 

Førsteprisen er en tredagers opplevelsestur med to overnattinger på hotell. 

Hvor turen går, er en overraskelse. Vi byr på et program fullstappet med 

spennende aktiviteter. 
Vinnerne mottar utmerkelsen under en høytidelig prisseremoni.

I tillegg premierer vi fi re andre prosjekter – to vinnere i hver alderskategori

 
(1. – 4. klasse og 5. – 7. klasse). Disse får hver sin sjekk på 

henholdsvis 10 000 kroner og 5000 kroner. I samarbeid 

med Nysgjerrigpers venner deler vi også ut 5000 

kroner til fem vitenskapelige prosjekter som 
stikker av med årets spesialpriser. Alle som 
deltar får diplom, premie og en uttalelse fra 
juryen. Premieringen fi nner sted rett før 
skoleslutt i juni. 

Lærerne som har vært veiledere for de fem vinner-prosjektene blir også premiert. Vi inviterer tildrømmetur over to dager i september 2006. 

Bli med på barnas forskningskonkuranse
– premiedryss og spesialpriser!

Flotte premier til elever og lærere

Registreringsskjema:
Årets Nysgjerrigper 2006Legges ved rapporten, som bør være i A4-format. Skjema kan også lastes ned fra 

nysgjerrigper.no
Prosjekttittel:  ..................................................................................................................................

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

� 1. – 4. klasse   � 5. – 7. klasseVi sender bidraget til (se inndeling på baksiden): 

� Region Øst   � Region Sør   � Region Vest   � Region Nord 

Antall elever og navn (legg ved på eget ark):  .............................................................................

Skole:  .................................................................................................  Klasse:  ...............................

Adresse:  ...........................................................................................................................................

Postnr.: ...................... Poststed:  .....................................................................................................

Kommune:  .................................................. Fylke:  ........................................................................

Navn på lærer/veileder:  ................................................................................................................

E-post:  ......................................................................  Telefon:  .......................................................

Evt. vedlegg til rapporten:  ............................................................................................................

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

Evt. andre kommentarer:  .............................................................................................................

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

Medlem av Nysgjerrigper:   � Ja  � Nei
Lærer har deltatt på kurs i «Nysgjerrigpers arbeidsmetode»:   � Ja  � Nei

Vi har fått støtte fra Nysgjerrigperfondet:  � Ja  � Nei

Region NordNordnorsk Vitensenter
Realfagbygget, Universitetet i Tromsø

9037 Tromsø
Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Region VestAkvariet i BergenPostboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland

Region SørJærmuseet
Postboks 2504367 Nærbø

Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold

Region ØstInnVit, Gjøvik KunnskapsparkTeknologiveien 222815 Gjøvik
Oppland, Hedmark, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold

Frist for innsending: 1. mai 2006

Viktig: Merk konvolutten Årets Nysgjerrigper 2006, og send inn til:
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Fem spesialpriser 
I tillegg til alle prisene Nysgjerrigper deler ut i 
konkurransen, har vi gode venner som ønsker å 
dele ut 5000 kroner hver til fem prosjekter som 
deltar i konkurransen. De fem spesialprisene er:   

KREATIVITETSPRISEN – utdeles av Ungt 
Entreprenørskap www.ue.no

NATURFAGPRISEN – utdeles av Naturfag-
senteret www.naturfagsenteret.no

ENERGIPRISEN – utdeles av ENOVA  
www.regnmakerne.no

HELSEPRISEN – utdeles av Kreftforeningen 
www.kreftforeningen.no

TEKNOLOGI- OG DESIGNPRISEN – utdeles 
av RENATE www.renatesenteret.no/nysgjerrig/06

Les mer på nysgjerrigper.no eller på nett-
stedene til samarbeidspartnerne våre. 

Bruk gjerne Nysgjerrigpers nye verktøy på nettet når dere skal 
arbeide med prosjektet: nysgjerrigpermetoden.no. Her kan elever og 
lærere opprette et arbeidsområde og legge inn tekst, bilder, tabeller 
og skjema. Underveis kan veilederen hente tips til fremgangsmåte og 
fremdrift rundt hvert trinn i forskningsarbeidet. 

I konkurransen Årets Nysgjerrigper 
kan alle som går i 1.–7. klasse, delta 
– i grupper på to eller flere. Lag et 
vitenskapelig prosjektarbeid rundt  
noe dere lurer på, og bruk gjerne 
«Nysgjerrigpers arbeidsmetode».  
Frist for innsending er 1. mai 2006.

Konkurranseutlysningen finnes på 
nysgjerrigper.no, eller dere kan få den 
tilsendt gratis i posten. Førsteprisen er 
en tre dagers opplevelsestur med to over-
nattinger på hotell. Fire andre vinnere 
får sjekker på 10 000 og 5000 kroner, og 
også i år deles det ut flere spesialpriser (se 

under). Alle som deltar blir premiert. 
Vinnerprosjektet offentliggjøres 
under åpningen av den internasjonale 
konferansen CST 060606 – 6. juni 
2006 i Tromsø. Her skal deltakerne 
diskutere hvordan de kan få lærere, 
næringslivet, media og andre til å bli 
mer opptatt av forskning, vitenskap og 
realfag. Nysgjerrigper ønsker derfor å 
kåre vinnerne av Årets Nysgjerrigper 
2006 på åpningsdagen, for å vise 
at barn i Norge synes det er gøy å 
forske. Hvem som deler ut barnas 
forskningspris er hemmelig.

Barnas forskningskonkurranse

Årets Nysgjerrigper: Informasjon 
om konkurransen, tildeling av 
midler fra Nysgjerrigperfondet og 
andre Nysgjerrigper-tiltak. Herfra 
kan også registreringsskjema og 
søknadsskjema lastes ned.

Forskningsrapporter Les 
om prosjekter andre har 
utført, blant annet mange 
av finalistene fra tidligere 
konkurranser. 

Arkiv: Søk på ord eller 
klikk deg inn på tema 
(eks. «hav og vann») i en 
artikkelbase med mange 
hundre artikler.

Lærerrommet: Informasjon 
til inspirasjon for læreren. Her 
finnes pdf av veiledningsheftet 
«Nysgjerrigpers arbeidsmetode».

22 årets nysgjerrigper nysgjerrigper – 1-2006, 13. årgang
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Teknologi- og designprisen 
Vinneren av Teknologi- og design-
prisen i Årets Nysgjerrigper 2006 får 
5000 kroner i premie. Juryen ser etter 
et prosjekt som bruker teknologi eller 
design på en spennende måte. Det kan 
være en teknologi/design-aktivitet som 
dere gjennomfører innenfor prosjektet 
– eller det kan være brukervennlighet, 
form og design på et teknologisk 
produkt som dere lager.  
Se også nettsiden 
www.renatesenteret/nysgjerrig/06

Lurøy miljøstasjon – slik barna tegnet den 
på papir og datamaskin.

Rundt flere av søppelcontainerne på 
Onøy/Lurøy ligger det ofte søppel, 
spesielt plast. Hvorfor er det slik?  
lurer elevene på småskoletrinnet ved 
Onøy/Lurøy skole. De setter opp 
hypoteser: 
•  Ingen steder å levere plast – folk 

kaster i naturen
•  Tungvint å kildesortere når  

containerne står på ulike steder 
• Folk vet for lite om kildesortering
• Noen tror andre plukker opp etter dem.

Arbeider i grupper 
Elevene arbeider i grupper for å finne 
ut mest mulig. Plastforskerne utforsker 
området og finner mye søppel i grøfte-
kantene, og de finner spesielt mye 
plast. Miljøforskerne lager en spørre-
undersøkelse om hva folk gjør med 
plast. Matforskerne forsker på hvor 
flinke folk er til å kildesortere, og hva 
som skjer med matavfallet etter det er 
sortert. Bedriftsforskerne sjekker med 
et bilverksted, byggevareforretninger, 
et snekkerfirma og dagligvarebutikker 
om deres rutiner med søppel. Flere av 
disse kaster fra seg store plastdunker 
og batterier. Men det er dyrt å sende 
søppel i retur. 

Fulle søppelcontainere
Den mest sannsynlige forklaringen er 
hypotesen om at «folk setter fra seg 
og tror at andre rydder opp». Det er 
et problem at containere for raskt blir 
fulle, og bedriftene har for dårlig ord-
ning til rydding/henting av restavfall. 
Folk vil gjerne resirkulere, men det 
finnes ingen returordning for plast. 
Bøndene har spesielt mye plastavfall, 
som er dyrt og vanskelig å fjerne. 
Elevene foreslår og designer derfor 
en container til henting av avfall fra 
bønder. 

1.–4. klasse ved Onøy/Lurøy vant Teknologi- og designprisen i Årets Nysgjerrigper 2005. 
De ble belønnet med prisen fordi de designet en miljøstasjon for søppel og avfall. 

Prisbelønte designere

nysgjerrigper – 1-2006, 13. årgang årets nysgjerrigper ��
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Tenk å kunne puste inn eksos uten at det er det dugg farlig? Det 

kan du gjøre med eksosen til hydrogendrevne biler. Bilene bruker 

hydrogengass som brensel, og eksosen er vanndamp.

TEKST: KATE ALICE FURØY

Biler og busser slipper ut skadelige 
gasser når de forbrenner bensin. En hy-
drogendreven bil lager bare rent vann. 
Derfor prøver forskere å lage slike.

Brenselcelle
Hydrogendrevne biler bruker en 
teknologi som kalles brenselcelle. Den 
er bygd opp slik: Tenk deg et rør som 
deles i to av en vegg. For å komme 
seg fra den ene til den andre delen av 
røret må man komme seg gjennom 
veggen. I den ene delen av røret er det 
hydrogengass. På den andre siden er 
det oksygen. Og så kommer det spen-
nende: Hydrogenet har kjempelyst til 
å lage vann sammen med oksygenet, 

men hvordan skal det komme seg til 
den andre siden av veggen? Jo, det gjør 
som en ekte magiker og går rett og 
slett tvers gjennom veggen! 

Lager strøm
Synes du det høres rart ut? Du har 
kanskje allerede skjønt at veggen må 
være lagd av en spesiell type stoff. Det 
fantastiske med slike stoffer er at når 
magikeren vår spaserer gjennom veg-
gen, lages det samtidig strøm. Og med 
strøm er det mulig å kjøre bilen. 

Dyr vegg
Noe av det vanskeligste med å lage 
brenselceller er å lage en slik vegg som 
virker akkurat sånn som forskerne vil. 
Derfor er brenselceller ganske dyre. 

Men det er likevel steder der de brukes 
i dag. Brenselceller fins om bord på 
romferger og satellitter for å lage 
strøm. I noen europeiske byer kjører 
det allerede hydrogendrevne busser. I 
Grenland i Sør-Norge skal det kanskje 
bygges en egen hydrogen-fyllestasjon 
så snart folk begynner å kjøpe hydro-
gendrevne biler.

Prøv ut grunnstoffene i kjemilaben 
«Hett og tett» under «Lek og lær» på 
nysgjerrigper.no 

Full fres for 
fremtidsbilen

Full Fres For Fremtidsbilen nysgjerrigper – 1-2006, 13. årgang��
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Full fres for 
fremtidsbilen En gasstank kan sammenliknes med 

en ballong: Hvis du stikker hull på 
den, vil den som regel sprenges. Det 
er likevel trygt å bruke gasstanker 
med hydrogen. I slike gasstanker har 
brenselcellebilene drivstoffet sitt. 
Men nå har forskerne funnet noe 
som er enda sikrere.

Istedenfor å bruke en gasstank med 
høyt trykk kan man fylle hydrogen-
gass på en beholder med et spesielt 
metallpulver. Pulveret fungerer som 
en svamp: Tenk deg at du har et 
glass vann og en svamp som er like 
store. Så heller du vannet på svampen, 
som suger det opp. Men det rare er 
at svampen kan suge opp flere glass 
vann, selv om den er like stor som det 
ene glasset.

En liter med dette spesielle metall-
pulveret kan inneholde nesten to og 
en halv gang så mye hydrogen som 
det er i en liter flytende hydrogen. Det 
eneste problemet er at metallpulveret 
er ganske tungt, så det er ennå ikke 
klart til å brukes i bil. Men det er 
mange som forsker på det, så kanskje 
kommer du til å fylle gass på en 
supersvamp i fremtiden?

Supersvampen

Hydrogenets triks
Alle ting er bygd opp av bitte små 
byggesteiner som kalles atomer. 
Hydrogengass er lagd av det minste 
atomet som fins. Dette atomet er 
bygd opp av en atomkjerne, og rundt 
denne kjernen svirrer et elektron 
– nesten som månen kretser rundt 
jorda. Trikset som får hydrogenet til 
å gå gjennom veggen i brenselcellen, 
er å dele seg i to. Mens atomkjernen 
forsvinner gjennom veggen, må elek-
tronet finne seg i å ta en omvei for å 
komme rundt til den andre siden.  
Og på veien lager elektronet strøm.

Bildet viser en hydrogendrevet bil fra 
GM på en utstilling i Epcot-senteret i 
USA. FOTO: TERJE STENSTAD

nysgjerrigper – 1-2006, 13. årgang Full Fres For Fremtidsbilen ��
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Løs og lær 

sudoku!
Du har sikkert sett et sudokubrett før. 
Sudoku trykkes i nesten alle avisene i 
Norge nå, og det finnes mange bøker. 
Brettene dukket første gang opp i et 
amerikansk magasin for om lag 30 år 
siden, men det ble raskt «adoptert» av 
japanere, som gav det navnet sudoku. 
Nummer-hjerne-trim er ekstra popu-
lært i Japan, siden alfabetet deres gjør 
det vanskelig å løse vanlige kryssord.

Reglene er enkle, men løsningen kan 
være vanskelig. Et sudokubrett er delt 
opp i 81 ruter. Disse blir noen ganger 
kalt celler. Innenfor brettet er det ni 
vannrette rader, ni loddrette kolonner 
og ni bokser. Boksene er de ni firkan-

tene som er tegnet inn med tykke 
streker i brettet. I hver rad, kolonne 
og boks skal alle tallene fra 1 til 9 plas-
seres. Det som gjør det litt vrient, er at 
hvert tall bare skal plasseres én eneste 
gang i hver rad, kolonne og boks.

Et sudokubrett har bare én mulig 
løsning, men det er mange måter å 
komme fram til den. Det beste stedet 
å begynne kan være i rader, bokser 
eller kolonner som allerede har mange 
utfylte tall. Du kan telle deg fram til 
hvilke tall som gjenstår. Hvis du teller 
innenfor en rad, for eksempel, og 
finner ut hvilke tall som mangler, er 
trikset å finne ut hvor de gjenværende 

tallene kan stå. Da må du huske på å 
sjekke nøye om tallet du vil plassere, 
går igjen i kryssende kolonner eller 
allerede er plassert i den aktuelle 
boksen.

Når du har fått litt trening, kan du 
prøve å finne dine egne metoder, som 
kanskje gjør at du løser brettet raskere 
enn forrige gang. 

Hanne D. McBride har skrevet bøkene 
«Løs og lær Sudoku 1, 2 og 3». 

VED HANNE D. MCBRIDE. BRETTENE ER LEVERT AV SADMAN SOFTWARE/WWW.SIMES.CLARA.CO.UK

Sudoku er blitt kjempepopulært i Norge på kort tid. Nysgjerrigper 

følger trenden, og gir deg to nye brett i hver utgave av bladet.  

Vanskelighetsgrad: Junior Vanskelighetsgrad: Senior

�� løs og lær sudoku nysgjerrigper – 1-2006, 13. årgang
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Matematiske utfordringer
OPPGAVENE ER LAGD AV MATEMATISK INSTITUTT VED UNIVERSITETET I OSLO 

– Se, der nede ligger pyramidene, 
roper Mia i det flyet nærmer seg 
flyplassen i Kairo.

Mia og Marius er med mammas gode 
venn Anna på tur til Egypt. Hun er 
egyptolog og skal på en vitenskapelig 
konferanse i Luxor. Før de reiste, var 
de en tur på Bergen Bymuseum og så 
på en gammel egyptisk kiste. På kista 
er det bilder av tjue egyptiske guder 
som vokter nedgangen til dødsriket, 
og gudene har fått tildelt tallene fra 1 
til 20. Ved å studere disse har Mia og 
Marius funnet ut hvordan egypterne 
skrev tall. Tallene fra 1 til 9 ble angitt 
med enkeltstreker, mens 10 markeres 
med en bue. Her er noen eksempler:

1 = I 10 = 
3 = III
4 = IIII

Oppgave 1

Finn ut hvilket tall som er avbildet 
på kista.

FOTO: FRODE STORAAS

Vel nede på bakken i Egypt får de en 
omvisning langs elva Nilen. Anna for-
teller om hvordan de gamle egypterne 
hadde det:

– Nilen var veldig viktig for egypterne, 
den gav vann og gjødsel til markene. 
Når det var regntid oppe i fjellene der 
Nilen starter, steg vannstanden i elva. 
Siden egypterne var helt avhengig av 
at Nilen flommet over sine bredder, 
hadde de merket seg tegn på når de 
kunne vente flommen. Kjenner dere 
til det?

– Ja, det vet jeg, sier Marius. – Første 
gang stjernen Sirius var synlig på øst-
himmelen rett før soloppgang, visste 
de at Nilen snart ville stige.

– Helt riktig. Og siden åkrene var den 
store kilden til rikdom, var det viktig 
å måle hvor store åkrene var. Oppmål-
ingen ble brukt til skattlegging og til å 
dele åkrene riktig mellom seg. Derfor 
var egypterne blant de første som drev 
med landmåling. Det greske ordet 
geometri betyr landmåling, geo = jord 
og metria = å måle. Her skal dere få en 
landmålingsoppgave:

Oppgave 2

Del trekanten i fire områder som har lik 
form, og hvor alle bitene er like store. 
Greier du også å dele trekanten opp i ni 
like store deler med lik form?

Dagen etter er Mia og Marius i Luxor. Her 
kommer de i snakk med en vitenskaps-
mann som kan mye om Det gamle Egypt:

– Egypterne hadde ikke vanlig papir, 
de skrev på noe som kalles papyrus. 
Papyrus likner papir og er lagd av siv. 
Det er ganske skjørt, men kan overleve 
flere tusen år hvis det behandles pent. 
Det fins en papyrus med matematikk-
oppgaver som er skrevet for mer enn 
3500 år siden. Den ble skrevet av en 
mann som het Ahmes. Her kan dere 
prøve noen oppgaver derfra:

Oppgave 3 

Ta et tall og legg til ¼ av tallet. Hvis svaret 
er 15 – hvilket tall startet du med?

Ta et tall og legg til 1/5 av tallet. Hvis svaret 
er 21 – hvilket tall startet du med?
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Kryssord
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VED TERJE STENSTAD

Bortover:
 1 Farao
 11 Land
 12 Julesymbol
 13 Robbe
 15 Vinteraktivitet
 16 Mette Fredriksen
 17 Småsyk
 20 Lukket
 21 Jentenavn
 24 Merkelig
 25 Sluppet fri
 27 Storbritannia
 28 Våpen til sjøs
 29 Jentenavn
 30 Greenwich middeltid
 32 Fullt
 33 Kroppsdel
 35 Utrop
 36 Avgiftene
 39 Svensk jente
 40 Liten, nett

Nedover: 
 1 Sport
 2 Supermakt (land) 
 3 Ideer
 4 Karakter (forkortelse)
 5 Redskap til å løfte med
 6 Fugl
 7 Forutse
 8  Forkortelse for fjell  

(engelsk)
 9 Slange
 10 Egyptisk dronning
 14 Belgfrukt
 18 By i USA
 19 Stolpe
 20 Overbygg
 22 Sleip
 23 Romvesen på film 
 24 Uflidd
 26 Kroppsdel
 28 Guttenavn
 29 Slå
 31 Åsen 
 34 Den lille elven
 37 Drikk
 38 Månefase

Vikingfunn på nett
Kaupang var Norges første by og viktig 
for vikingenes handel. Fortsatt finner 
vi spor av byen på gården Kaupang i 
Tjølling utenfor Larvik i Vestfold. 

Nå kan du gjøre dine egne utgrav-
ninger i vikingbyen. Du kan lete i de 
ulike områdene som er gravd ut og 
lese om de arkeologiske oppdagelsene 
i en egen multimedia-presentasjon på 
nysgjerrigper.no. Kanskje du 
kan dra på oppdagelsesferd sammen 
med andre i klassen din, læreren, eller 
noen hjemme hos deg? 

Presentasjonen forteller hvordan 
arkeologene arbeider. De som har lagd 
den har brukt mange bilder og tekster 
for å fortelle historien om gjenstan-
dene arkeologene har gravd fram. 

Klikk deg inn på «Lek og lær» og gå 
inn på «Bli med til Kaupang». Lykke til 
med utgravingen!

PS! Du kan lese mer om utgravningen 
på nysgjerrigper.no i artikkelen 
«Hva skjuler seg i åkeren»:  
www.nysgjerrigper.no/ 
Artikler/1046887838.05

Slik kommer du til vikingtiden: Klikk 
«Lek og lær» og dra rett til Kaupang 
derfra.

nysgjerrigper.no
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Fasit matematiske utfordringer (s. 27):
Oppgave 1
3+10 = 13

Oppgave 2

a               b

Oppgave 3
12+     = 12+3=15  
Tallet er 12

17,5 +       = 17,5 + 3,5 = 21  
Tallet er 17,5

 x+      =15 x+       =21
 4x+x=60 5x+x=105
 5x=60 6x=105
 x=12 x=17,5

—4
x

—5
x

–4
12

—5
17,5

Nysgjerrignøtta

Diane D.M., 7. klasse, Grindhaug skole, 
Åkrehamn

Olav Riise, 4. klasse, Nøkleby skole, 

Fredrikstad

Zejda Azizi, 4. klasse, Hegg skole, Lier

Max, 6. klasse, Slidre skule, 
Slidre

Nysgjerrignøtta 1/06
Lag en tegning fra Det gamle Egypt.  

La deg gjerne inspirere av artiklene på sidene 4–7. 

Send inn tegningen til: Nysgjerrigper  
Norges forskningsråd,  

Postuttak St. Hanshaugen, 0131 Oslo

Du kan også skanne tegningen og sende  
den på e-post til nys@forskningsradet.no.  

Merk e-posten eller konvolutten:  
Nysgjerrignøtta 1-06

Husk å skrive navn, adresse, alder og skole  
på baksiden av tegningen.

Frist: 15. mars. Fem vinnere får tegningen sin på trykk  
og får tilsendt kaps og refleksbutton. 

Ingebjørg Rygnestad, 8 1/2 år, Valle skole, 
Valle

Nysgjerrignøtta i forrige utgave var å lage en musikktegning.   

Her ser du tegningene til de fem vinnerne. Gå inn på «spill og  

konkurranser» på nysgjerrigper.no for å se flere tegninger  

som er sendt inn til konkurransen.

nysgjerrigper – 1-2006, 13. årgang nysgjerrignøtta ��
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Eit 40 000 år gammalt fot-
avtrykk er funne i Mexico. 
FOTO: AP/SCANPIX

Hakkespetten som kom tilbake

Et 50 år langt 
forsvinningsnum-
mer er over i USA: 
Hakkespetten 
elfenbeinsspett er 
dukket opp igjen. 
FOTO: AP/SCANPIX

TEKST: NILS PETTER THUESEN

Et nytt lydbåndopptak har bekreftet 
det fugleforskere i USA lenge har 
håpet på: at elfenbeinsspetten fortsatt 
eksisterer. Elfenbeinsspetten er USAs 
største hakkespett, den er svart og hvit 
med elfenbeinshvitt nebb og er over 
en halv meter lang. Hannen har rød 
nakketopp, hunnen svart. 

Forskerne trodde den flotte fuglen 
forsvant for godt over 50 år siden. 
Elfenbeinsspetten ble et symbol for 
amerikanske naturvernere på skade-
virkningene av hard hogst i det sørlige 
USA. Men så begynte det å gå rykter 
om at minst én hannfugl av arten like-
vel var sett i de store skogene i White 

River-området i delstaten Arkansas. 
Deretter fikk eksperten Richard 
Prum høre lydopptak som var gjort av 
forskere fra Cornell-universitetet. Han 
kjente igjen lyden fra et opptak for 
over 70 år siden. Også på Cuba fantes 
en underart av elfenbeinsspetten. Den 
ble gjenoppdaget i 1987 etter et tretti 
år langt forsvinningsnummer, men 
forsvant igjen noen år senere.

Elfenbeinsspetten er avhengig av å  
ha tilgang til store områder med  
gammel skog som er rik på død  
ved. Nå arbeides det med å verne 
leveområdet slik at hakkespetten  
som vendte tilbake, kan overleve,  
og ikke forsvinner igjen, slik som 
slektningen på Cuba. 

Fotavtrykk frå fortida
TEKST: NORUNN K. TORHEIM

Dei første menneska kom kanskje til Amerika for 40 000 år sidan. 
Forskarar har nemleg funne fotavtrykk frå menneske i byen  
Puebla i Mexico, og trur at avtrykka er så gamle. 

Fotavtrykka vart funne i oske frå ein vulkan. Forskarane meiner 
at dei har funne avtrykk frå menneske, både vaksne og barn, 
saman med fuglar, kattar, hundar og klauvdyr. Funna tyder på at 
menneska flykta frå eit vulkanutbrot. Ved hjelp av ein metode som 
blir kalla karbondatering, har forskarane funne ut at skjel som vart 
funne saman med fotavtrykka, er 40 000 år gamle. Det kan altså 
ha vore menneske i Amerika lenge før den siste istida i Nord- 
Amerika for 20 000 år sidan. 

Hittil har vi trudd at menneska kom til Amerika for 15 000 år 
sidan. Det er basert på funn som arkeologar tidlegare har gjort  
i Chile i Sør-Amerika. Der har dei mellom anna funne spor etter 
leirbål som er så gamle. No gjer forskarane undersøkingar for å 
forsikre seg om at det verkeleg er fotavtrykk dei har funne. 

Eit 40 000 år gammalt fotavtrykk 
er funne i Mexico. FOTO: AP/SCANPIX
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Gullgubbene fra Vingrom
TEKST: NORUNN K. TORHEIM

For litt over ett år siden fant 
arkeologer fra Kulturhisto-
risk museum ved Universi-
tetet i Oslo noen gullskatter 
i Sør-Norge. Men de var 
veldig hemmelighetsfulle 
og ville ikke fortelle hvor 
de hadde funnet dem. De 
ville nemlig lete etter flere 
skatter på samme sted før 
noen andre fant ut hvor 
skattene var.

Nå vet vi at skattene ble 
funnet ved Vingrom 
i Oppland. Skattene 
var det arkeologene 
kaller «gullgubber». 
Gullgubbene stammer 

fra 600- eller 700-tallet, altså fra tiden 
like før vikingtiden. Gullgubber er 
små plater av gull. De er bare rundt én 
centimeter høye, og de er så løvtynne 
at de ikke engang blir registrert av en 
metalldetektor. Det er lett å forstå at 
de må håndteres svært forsiktig. Bare 
en av de elleve som arkeologene fant, 
var helt uskadd.

Gullplatene kalles gullgubber fordi 
de første gullplatene som ble funnet 
i Sverige og Danmark, hadde bilde av 
en mann med skjegg. På gullgubbene 
fra Vingrom er det bilde av et par. Men 
arkeologene vet ikke om det er guder 
eller mennesker. Det vet heller ikke 
helt hva gullgubbene ble brukt som, 
eller hvor de er lagd. De kan ha blitt 
brukt som betalingsmiddel eller som 
religiøse offer. 

Små dyr har større sjanse for å overleve enn store dyr. FOTO: PHOTONICA

TEKST: NORUNN K. TORHEIM

Hvorfor har store dyr større risiko for 
å bli utryddet enn små dyr? En gruppe 
forskere har studert 4000 landdyr med 
forskjellig vekt for å finne svar – fra 
en liten flaggermus på 2 gram til den 
4000 kilo tunge afrikanske elefanten.

Forskerne har sett på ytre ting som 
hvor stort område dyrene lever på, og 
hvor mange mennesker det bor der 
de lever. Menneskets aktiviteter kan 
jo være en trussel for dyrene. De har 
også sett på ting som er arvelige, hvor 
mange det fins av dyrene, og hvor 
mange unger de får hvert år.

Tryggest å være liten
Forskerne fant ut at for små dyr som er 
mindre enn 3 kilo, er det bare ytre ting 
som øker risikoen for å bli utryddet. 
Men for store dyr vil også arvelige 
faktorer øke risikoen. Ulempen ved å 
være stor er altså større fordi sjansen 
er større for å bli utryddet. 

Forskerne mener at når menneskenes 
aktivitet som påvirker miljøet, øker, 
vil også dyrene raskere bli utryddet. 
I fremtiden kan derfor store dyr bli 
utryddet mye raskere enn i dag. Ned-
hugging av skog gjør det for eksempel 
vanskeligere for store dyr å komme seg 
unna jegere. 
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TEKST: YNGVE VOGT

Trilobittane er ein fjern slektning av 
kreps og krabber som levde på jorda i 
300 millionar år. For 250 millionar år 
sidan døydde dei plutseleg ut. I dag er 
fossila til trilobittane den viktigaste 
brikka for å forstå korleis livet var i dei 
gamle verdshava.

Enorme auge
Nokre trilobittar levde på djupt vann 
og var blinde. Andre utvikla enorme 
auge. Professor David Bruton ved 
Universitetet i Oslo ønskte å finne ut 
om trilobitten kunne sjå bilete, eller 

om det var slik at han berre kunne 
skimte fiendar fordi det skjedde ei 
endring mellom lys og skugge. Han tok 
derfor synstest på ein 400 millionar år 
gammal trilobitt. Sjølv om trilobitten 
berre var to centimeter lang, hadde 
han svære auge. Begge auga bestod av 
fleire hundre linser. Med diamantsag 
skar han over linsene. Så målte han 
vinkelen til linsene. Då han sette sterkt 
lys på linsene, kunne han sjå kva for 
linser som var i fokus.

Syn som insekt
Konklusjonen til professor Bruton er 
soleklar: Linsene oppfatta kvar sin 

del av eit bilete – og var bygde opp på 
same måte som hos insekt. Profes-
soren kunne òg slå fast at denne typen 
trilobitt hadde djupnesyn.

Kva såg trilobitten? 
Kva slags glede hadde trilobitten av 
synet sitt? Jau, han kunne sjå eit liv i 
verdshava som var svært annleis enn 
i dag. Her levde dei aller første fiskane 
som var kjevelause. Trilobitten levde 
også blant blekksprut, korallar, sju 
meter lange sjøliljer og ei mengd andre 
trilobittar.

Tok synstest på trilobitt
Ein norsk forskar har sjekka synet til ein 400 millionar år gammal 

trilobitt og gjort heilt nye oppdagingar. 

Nærbilete av hovudet på eit trilobitt-
fossil med auge på kvar side. Fossil er 
restar av dyr eller plantar som ein gong 
var levande. FOTO: SPL/GV-PRESS

Nysgjerrigper 2-2006 byr på mange interessante artikler om forskning på ballspill og annen idrett. Vi har vært på besøk 
hos en fugleforsker og vi presenterer siste nytt innen robotteknologi. Du kan også glede deg til mange nye oppgaver og eks-
perimenter: Forskerfabrikken, sudoku, kryssord og matematiske utfordringer. Bladet sendes til deg i begynnelsen av mai.


