
Fågelforskning
En dag i veckan forskar jag. Min forskning 
handlar om fåglars evolution och biogeo
grafi. Det betyder att jag försöker ta reda på 
hur och var någonstans på jorden som vissa 
fågelarter har utvecklats. För att kunna göra 
det måste jag titta på fågelns DNA. 

DNA, förklarar Ulf, 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. När jag fått 
fram fågelns DNA gör jag och de andra som 
jag forskar med ett släktträd. Det gör vi för 
att visa när en viss fågelgrupp utvecklades 
och hur olika fåglar är släkt med varandra. 

Samarbete
Vi på Museosaurien vet att Ulf i höstas var 
i Paris för att forska, så vi undrar såklart vad 
Ulf gjorde där. Jag var i Paris för att forska 
tillsammans med en fransk kollega. Vi ville 
se om vi kunde få fram var på jorden och 
hur fåglarna kunde överleva det stora mass
 utdöendet som gjorde att alla dinosaurier 
dog ut, berättar Ulf. Just nu jobbar vi med 
att samla in mer data och titta på olika  
metoder som vi kan använda för att analy
sera detta.

Roligt arbete
Nu har vi bara en sista fråga till dig Ulf. 
Vad är roligast med ditt arbete? Oj, det är 
nog variationen, att jag får göra så många 
olika saker. Både ta hand om samlingen 
med allt vad det innebär och att forska. Jag 
gillar verkligen att forska, för då kan jag vara 
kreativ och komma på olika lösningar på 
problem. Sedan tycker jag jättemycket om  
att skriva och göra olika presentationer till  
kon ferenser också.   

Gillar du fåglar? Då skulle du nog vilja arbeta 
med Ulf Johansson. Han får både forska om 
fåglar och ta hand om museets fågelsamling. 
Museosaurien har träffa Ulf för att få reda på 
mer om vad han jobbar med. 

Gillar naturen
Ulf börjar med att berätta att han alltid har 
gillat att vara ute i naturen. När jag var liten 
var jag jätteintresserad av fåglar, men när 
jag blev äldre tyckte jag att däggdjur och 
framför allt hunddjur var ännu roligare. 
Fast när jag skulle doktorera så blev det ändå 
på fåglar och det var jättespännande. 

Massa fåglar
När jag började arbeta här på museet hade 
jag först hand om både fågelsamlingen och 
däggdjurssamlingen, men nu har jag bara 
hand om samlingen med fåglar. Det är i 
och för sig inte så bara, säger Ulf och skratt
ar lite, eftersom vi har över 120 000 fågel

skinn och runt 27 000 fågelskelett som 
forskare över hela världen kan komma och 
forska på. Dessutom finns det cirka 9 000 
monterade fåglar. Några av dem kan du se 
i museets utställningar.  

Forskare från hela världen
De forskare som kommer hit använder 
mest skinnen i sin forskning. Fast även 
skeletten såklart, säger Ulf. Så jag hjälper 
till med att låna ut skinnen och tar hand 
om de gästforskare som kommer hit. Dess
utom ser jag till att det inte finns skadedjur 
i samlingen – det kan vara små insekter 
som äter upp fågelskinnen, fortsätter Ulf. 
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