
  
Boksläpp och seminarium 
 

Skatter i vått och torrt  
 
Tid Måndag 18 nov 2013 kl. 15.00–17.30, därefter mingel och måltid.  

Registrering och kaffe fr. kl 14.00 
Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 10 nov via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 15 nov.) 
Avgift Kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. Antalet platser är begränsat. 
Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 
 Detta seminarium finansieras med stöd av ArtDatabanken, SLU och Stiftelsen A W Bergstens Donation 

 
Premiärvisning av den första bok som på ett övergripande sätt 
presenterar Sveriges biologiska samlingar. I dessa samlingar 
finns fler än 33 miljoner registrerade föremål bevarade som våt- 
eller torrpreparat. Det rör sig om pressade växter, monterade 
djur av olika slag – från en blåval till för ögat knappt synliga 
småkryp, skinn och skelett, djur i sprit samt fossil. Många 
föremål är världsunika och tillsammans utgör de en 
nationalskatt som är okänd för de flesta. Det är en skatt som 
tillhör både oss och kommande generationer. Skulle den gå 
förlorad kan den inte anskaffas igen. 

Torleif Ingelög beskriver var dessa skatter finns och hur de 
kommit till under mer än 250 år och hur de bör skötas. Vår tids 
stora samlingsprojekt beskrivs liksom med vilka hänsyn och 

metoder växter och djur samlas in och prepareras. Ett tiotal av samlingsfolkets fascinerande 
eldsjälar porträtteras. 

Både i boken och under seminariet belyses och diskuteras varför vi har alla dessa samlingar och 
vad man kan göra med dem. Boken vänder sig till såväl beslutsfattare som en miljöintresserad 
allmänhet. Målsättningen är att ge en ökad förståelse för hur värdefulla och omistliga samlingarna 
är historiskt och, framför allt, för framtidens forskning, miljöövervakning och miljövård.  

Under seminariet kommer boken att kunna köpas till starkt rabatterat pris. 
 
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 

 
Lisa Sennerby Forsse 
Rektor SLU 
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Skatter i vått och torrt  
Biologiska samlingar i Sverige 
 
Måndag 18 nov 2013 
 
 
Moderator Lena M Lindén, VD, Stiftelsen Nordens Ark 
 
 
14.00 Samling, registrering och kaffe 
15.00 Välkomna 

Lena M Lindén, VD, dagens moderator 
15.10 Bokpresentation 

Torleif Ingelög, naturvårdsråd emeritus, SLU 
15.25 Bokens bilder – tankar om urval och presentation  

Lena Eliasson, bildredaktör och formgivare, Grafiska Språnget 
15.40 Frågor om boken 
15.50 Historiens vingslag bland burkar och herbarieark  

Nils Uddenberg,  professor och författare 
16.10 Bensträckare 
16.20 Hur gör man 33 miljoner museiföremål tillgängliga och användbara? 

Fredrik Ronquist, professor, Naturhistoriska riksmuseet 
16.40 Museisamlingar kan visa på nya hot mot den biologiska mångfalden och oss själva  

Anders Bignert, professor, Naturhistoriska riksmuseet 
17.00 Frågor och diskussion 

17.30 Avslutning, därefter mingel och måltid i Oscars Källare 
 

 


