
Tänk att en sommar få vistas flera veckor i ett kallt, 
grått och mulet Sibirien. Tycker du inte att det låter 
roligt? Men det kan vara riktigt kul om man gillar 
att leta efter mammutar och andra utdöda djur. 
Museosaurien har träffat Love Dalén för att fråga 
om hans resor till Sibirien och om hans forskning. 
Läs artikeln om Love på nästa sida.

Barnklubben MUSEOSAURIEN är klubben för dig som gillar djur och  
växter – levande och utdöda. Klicka in på: www.nrm.se/museosaurien
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Det fanns flera olika arter mammutar.  Det här är en ullhårig mammut.
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 FAKTA       Ullhåriga mammutar

• Dog ut för cirka 4 000 år sedan.

• Kunde äta 200 kilo på en dag.

• Levde i familjegrupper.

• Blev 3,5 meter höga och vägde 8 ton.

• Hade tjock päls med underull och  

 långa täckhår. 

• Betarna kunde bli 5 meter långa.  

 Betarna användes till att ploga undan 

 snö för att komma åt gräs och buskar. 



Hitta stället
Love berättar att de följer floderna när de 
letar efter rester av djur, för just på flod-
stränderna kan man göra flest fynd. Men 
det gäller att lära sig 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 djurdelar. 
Fast, säger Love, ibland får vi hålla på ett 
par dagar innan vi kommer till ”rätt” ställe. 
Då samlas en massa delar in och märks. 
Sedan undersöker Love och hans kollegor 
dem i labbet när de kommer 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 analysera gammalt DNA, 
svarar Love. DNA är något 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 ta fram gam-
malt DNA ur de delar av mammu tar och 
andra djur som vi hittat. Genom att titta på 
DNA kan vi se hur olika djur har för ändrats 
över tiden. Jag har till exempel kom mit fram 
till att de sista mammutarna inte dog ut av 
inavel, vilket man tidigare haft som tänk-
bar förklaring. 

Nya mammutar
Vi på Museosaurien har läst att man skulle 
kunna framställa nya mammutar av gam-
malt DNA, men kan det verkligen stäm-
ma? Det skulle man kanske kunna göra, 
säger Love och fortsätter, i somras när jag 
var i Sibirien så var det i sällskap med ett 
par personer som filmade mig när jag leta-
de efter mammutrester. De skulle göra en 
film om en person från Korea som hoppas 
på att kunna skapa nya mammutar med 
hjälp av gammalt DNA. Det har inte lyck-
ats än, för det är svårt att få fram hela och 
fina DNA-delar. 

Men skulle man kunna få fram levan -
de  dinosaurier också, undrar vi då förstås. 
Nej, svarar Love, för det äldsta DNAt som 
man kan få fram är ca 1 miljon år gammalt 
och då hade ju dinosaurierna varit utdöda i 
över 60 miljoner år.

Roligt jobb
Till sist skulle vi på Museosaurien vilja veta 
vad som är roligast med ditt jobb? Det är 
faktiskt blandningen, säger Love. Det är 
klart att det är jättekul att få resa både till 
Sibirien och till olika konferenser ute i värl-
den, men jag tycker att det är roligt att vara 
i labbet också och att skriva om min forsk-
ning. Så allt är roligt fast på olika sätt. 

Spana nu efter filmen om att göra en 
mam mut, för då kan du få se när Love letar 
efter mammutrester i Sibirien.   

Mammutar och andra djur
Love har rest till Sibirien flera gånger för 
att hitta nya fynd av olika djur. Framförallt 
letar han efter mammut. Man brukar hitta 
olika delar efter mammutar, berättar Love, 
till exempel tänder, bendelar, betar och kött. 
Vi har till och med hittat fruset mammut-
bajs! 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 
sex veckor. För att komma till de platser 
som det är bäst att leta på måste Love först 
flyga till Ryssland, sedan får han åka heli-
kopter, och därefter i gummibåt den sista 
biten. Med Love reser inte ensam. Vi kan 
vara mellan 6 till 20 personer från olika 
länder som reser tillsammans. Fast vi är 
inte experter på samma sak, några är geo-
loger, 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 mitt i vild-

marken i flera veckor. All mat som vi behö-
ver under resan måste vi ta med, förklarar 
Love. Helikoptern som flyger ut oss är där-
för full astad med mat, men också med all 
ut rustning som behövs. Dessutom har vi 
med oss gummibåtar, för vi måste kunna 
flytta baslägret när vi vill undersöka nya plat-
 ser. Vi bor i tält och de måste ju såklart också 
tas med, fortsätter Love. Men om man bor 
i tält, hur gör man då om man vill duscha? 
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. 
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Skyddsdräkterna är inte  
till för att skydda Love och 
hans kollegor, utan för att 

skydda proverna.
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Först maler man ner  

benpulver och blandar  

med kemikalier.

DNAt fälls ut i vätskan  

med kemikalierna.

Sedan analyseras DNAt.

En analys kan ta 4-5 dagar,  

men det tar ett eller flera år  

att analysera alla prover  

man samlat in. 

Under resan i Sibirien bor alla i tält.

Den ovanliga toaletten som Love och de andra 

har grävt har en fin utsikt, eller hur?

Klädd i skyddsdräkt
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