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Mærkelige maskiner og sære superkræfter
Ikke bare emnet var “mærkeligt”, da Steno Museet
slog dørene op for efterårsferien “Mærkelige maskiner
og sære superkræfter”. For
efterårsferien blev ikke,
som den plejer.
Risikoen for spredning af
corona betød, at museet
måtte drosle væsentligt ned
på annoncering og foromta
le for at undgå for mange
besøgende. Dette betød
selvfølgelig færre gæster –
et mønster som langt de fle
ste museer oplevede. De
populære involverende akti
viteter, hvor man skal pille,
eksperimentere og røre, og
hvor en formidler fortæller
om naturvidenskabelige
emner i børnehøjde, måtte
udelades. I stedet skruede
museet op for “gå-selv-akti
viteter” af pladshensyn.
Hele familien kunne der
med trygt gå på opdagelse
på museet og få masser af
spændende viden om em
net. Man kunne få et indblik
i dyrs fantastiske evner og
hvilke maskiner, vi menne
sker bruger for at forsøge at
opnå det samme. Proteser,
stjernekikkerter og rum
dragter er nogle af de ting,

som har givet os evner og
muligheder, vi ikke har na
turligt.
Få axolotlens superkræfter
Ét af de dyr, der vakte størst
forundring, var den lille
vandlevende padde axolot
len. Den har en fantastisk
evne til at regenerere f.eks.
dele af hjertet, øje, indvolde,
lever og hele lemmer som
ben og hale. Det forsker
man bl.a. i på Institut for
Klinisk Medicin på Aarhus
Universitet. Mennesker må
bruge proteser, hvis de mi
ster en arm eller et ben.
Bjørnedyr, rumdragt
og kikkert
Ude i rummet kan der være
ekstreme temperaturer og
farlig stråling. Derfor må
mennesket beskytte sig,
hvis det skal overleve der
ude. Det kan det gøre med
en rumdragt eller ved at op
holde sig i en rumstation.
Bjørnedyret kan overleve
ekstreme mængder stråling,
kulde og varme. Det kan
derfor overleve en tur i
rummet uden rumdragt.
Ørne har nogle af de al
lerbedste øjne i dyreriget.
En ørn kan se en kanin på
www.stenomuseet.dk

Gæsterne kunne tage en selfie med
bl.a. bjørnedyret og få dens super
kraft. Foto: Trine Bjerre Mikkelsen.

over 3 km afstand. Menne
sker er ikke ret gode til at se
ting på afstand. Hvis vi skal
se lige så godt som en ørn,
bliver vi nødt til at bruge en
kikkert.
Selfie med superkræfter
Udover at man kunne ople
ve levende axolotler, kunne
man også hænge ud med en
kæmpeaxolotl og gro nye
lemmer ved én af de mær
kelige selfie-opportunities.
Man kunne også afspritte
hænder med f.eks. bjørne
dyrssnot, axolotl-slim eller
sommerfuglestøv.
Trine Bjerre Mikkelsen,
Signe Eisenhardt og
Aase Roland Jacobsen
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