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Detta bokverk på mer än 1100 sidor i två volymer och med text på danska och på svenska 
har nu kommit ut i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA:s) bokserie Skogs- och 
lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) nr. 64. Projektet är ett samarbete mellan KSLA 
och den tidigare Enheten för de areella näringarnas historia (ANH) å ena sidan och Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) genom Centrum för biologisk mångfald (CBM) på den andra. 
Bokverket ingår även i CBM:s skriftserie med nr. 79. Redaktör är Håkan Tunón, forsknings-
ledare vid CBM och ledamot av KSLA. 
 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, med sitt agrarhistoriskt inriktade bibliotek, driver 
ett drygt halvt dussin historiska forsknings- och utvecklingsprojekt. Längst bak i volym två 
finns en förteckning över de böcker och skrifter som getts ut och som ej är utsålda.  
 
För ytterligare information, kontakta Jimmy Lyhagen: 070-210 46 75. 
 
När Centrum för biologisk mångfald år 1997 tillsammans med ett antal svenska aktörer, bl.a. Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien, sjösatte ett projekt Människan, djuren och växterna: etnobiologi i 
Sverige, var tanken att skapa en svensk motsvarighet till de mäktiga bokverken Folk og flora, Folk og 
fauna och Folk og fæ, skrivna av Vagn J. Brøndegaard. I motsats till den danska motsvarigheten som 
var ett enmansarbete utfört under många år så valde vi att skapa en antologi i form av ett uppslags-
verk med många olika författare för att göra en introduktion till människans omfattande beroende av 
naturen och dess invånare allt genom historien i Sverige. Detta möjliggjorde ett snabbare slutförande 
än förebilden som var ett resultat av ett livsverk. Trots att resultatet blev ett bokverk om tre band 
och över femtonhundra sidor – Människan och naturen (2001), Människan och floran (2005) och 
Människan och faunan (2007) – så utgör det ändå endast en översiktlig introduktion till vårt oerhört 
komplexa beroende av de biologiska resurserna. För att på ett rättvist sätt kunna beskriva detta  
förhållande krävs väsentligt mer och det är bl.a. detta som Brøndegaard under ett långt arbetsliv 
försökte göra i artikel efter artikel, bok efter bok. För denna gedigna insats utsågs Vagn J. Brønde-
gaard 2005 till hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet. 
 
Bokverket finns på KSLA:s hemsida för fri nedladdning som PDF:er på: 
http://www.ksla.se/anh/bibl/brondegaardsamlingen/nyutgivningvagn/ 
 
Där finns också på samma sätt Vagn Brøndegaards etnobiologiska storverk > Folk og Flora, 
Folk og Fauna och Folk og Fæ och ett antal av Brøndegaards artiklar på tyska samt andra 
etnobiologiska texter. 
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