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H å k a n  Tu n ó n

ST U DIET AV BRU K ET AV NAT U R EN

UR Et nobiol ogins  h istor i a

Människan har i alla tider varit beroende 
av biologisk mångfald. Det är knappast 

någon världsomvälvande nyhet utan det är 
snarare en självklarhet att vi på olika sätt har 
nyttjat den lokala floran och faunan. Naturen 
har från tidernas begynnelse bistått oss med 
mat, medicin, material till kläder, redskap och 
byggnader, och mycket, mycket annat. Natu-
rens breda nytta samt människans använd-
ning av och förhållande till den har också varit 
det bärande elementet genom större delen av 
den danske etnobiologen, forskaren och för-
fattaren Vagn J. Brøndegaards skriftställande. 
På ett folkbildande och korrekt sätt har Brøn-
degaard skrivit en mängd värdefulla artiklar 
om danskarnas användning av framför allt 
växter på allehanda vis, men också om folktro 
och föreställningar kopplade till växter och 
djur. Det handlar om insiktsfulla texter som 
oftast ger kunskap om en specifik företeelse, 
men samtidigt också bidrar till en bredare för-
ståelse för naturens rikedom och människans 
beroende av den. Han producerade under runt 
sjuttio års verksamhet en stor mängd veten-
skapliga och populärvetenskapliga artiklar 
om de mest varierande ämnen, såsom enskilda 
växters nytta inom exempelvis folkmedi-
cin, men också om olika blomsterlekar och 
användningen av växtleksaker, växtnamn och 
föreställningar om häxringar för att nämna 
något. Mycket av Brøndegaards kunnande 

om dessa saker samlades i hans tre omfattande 
bokverk; Folk og flora (1978–80), Folk og fauna 
(1985–86) och Folk og fæ (1991–92) – fullödiga 
och värdefulla skildringar av det som kallas etno-
botanik, eller etnozoologi eller under sam-
lingsnamnet etnobiologi. Ett ämne som ofta 
utpekas som något som handlar om historiska 
kuriositeter, men frågan om användningen av 
naturens resurser beskriver något som i högsta 
grad är något som vi behöver, både idag och 
för framtiden. Inte särskilt förvånande är hel-
ler att naturen även idag bistår oss med olika 
råvaror vilket brukar omfattas av termen pro-
ducerande ekosystemtjänster, men naturen 
ger oss också andra värden, såsom andliga, 
estetiska, pedagogiska eller rekreationsvärden, 
vilka brukar beskrivas som kulturella ekosys-
temtjänster.1 Mycket av det som Brøndegaard 
skildrade i sina alster kan räknas till den sist-
nämnda gruppen och fyller som sådana en 
mycket värdefull roll pedagogiskt för att visa 
på människans beroende av naturens gåvor 
och mångfalden av dem. De utgör grunden 
till hur vi upplever naturen och vad vi anser 
oss ha rätt att göra med den.

De mänskliga samhällenas behov av kun-
skap om naturen och dess nyttigheter har lett 
till att människor i de flesta kulturer och redan 
för tusentals år sedan sedan har börjat lista flo-
rans och faunans användbarhet. Man har med 
tiden också varit angelägen av att berika sitt 
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kunnande genom att försöka kartlägga andra 
kulturers nyttjande, dvs. det som i akademiska 
sammanhang kallas etnobiologi. Det finns vis-
serligen en mängd olika personer som långt 
tidigare började lista användningen av växter 
och djur, men jag väljer att inleda resonemanget 
med vår egen blomsterkung Carl von Linné 
(1707–1778). Anledningen till detta är hans rika 
skriftproduktion vad gäller naturens nyttjande, 
både i form av listningar och reseskildringar i 
olika sammanhang. Hans resande till olika 
landsändor av Sverige, som inleddes med Lapp-
landsresan 1732, hade flera syften:

1. att finna utvecklingsbara naturresurser, 
2. att dra nytta av den utvecklingsbara folk-

liga kunskapen, 

3. utforska landets avlägsnaste delar, och 
4. upptäcka och beskriva landets flora och 

fauna. 

Detta var helt i enlighet med de interna-
tionella upptäcktsresorna som hade gjorts 
tidigare och gjordes långt efter, vilka har 
utgått från kolonialismens tankevärld. 
Vårt behov av den lokala f loran och fau-
nan som försåg oss med lämpliga råvaror 
för alla olika ändamål minskade successivt 
allteftersom resandet och den långväga 
handeln utvecklades. Behov kunde till-
fredsställas med råvaror från andra sidan 
jorden. Idag har vi också en situation där 
det globala på många sätt snudd på kan 
betraktas som lokalt. 

Nyf ikenhet på naturen. En iögonfallande eldsopp ( Boletus luridus) 
väcker et t spontant intresse. Foto: Håkan Tunón.
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Vä x t l i s tor, 
nat ur his tor i a  och 
ekonomisk  bota n ik

Som nämnts tidigare så har människan i alla 
tider nyttjat naturen på varjehanda sätt, men 
hon har dessutom sedan tidernas begynnelse, 
eller åtminstone så länge skriftspråk har fun-
nits, beskrivit och listat användandet av väx-
ter och djur. Oftast har det emellertid handlat 
om dokumentation för själva användandets 
egen skull och inte som idag för det vetenskap-
liga studiet av användandet. Det finns mång-
tusenåriga kilskriftstavlor från Babylonien 
som beskriver handeln med jordbrukspro-
dukter, medicinska papyrus och naturskild-
ringar från antika Egypten och läkeböcker 
från Kina. I vår del av världen skrev förfat-
tare från antika Grekland och romerska riket 
en mängd handböcker i praktiskt naturbruk 
eller naturhistoria, rena ”uppslagsböcker” i 
användandet av djur och växter.2 Liknande 
skrifter sammanställdes senare på de medel-
tida klostren i form av exempelvis örta- och 
läkeböcker. En tradition som sedan har 
fortgått genom hela historien, även in i våra 
dagars medicinalväxtböcker för allmänheten, 
vilka snarare är att betrakta som information 
om en internationell företeelse än några regel-
rätta produkter av forskning över människors 
faktiska medicinalväxtanvändning. Det är 
här av vikt att faktiskt skilja mellan vad som 
är användarens eller praktikerns kunskap om 
bruket å ena sidan och akademikerns betrak-
telser av användarnas kunskap och jämförel-
ser mellan olika användare å den andra sidan. 
Man kan säga att det handlar om skillnaden 
mellan att å ena sidan vara forskaren och å 
den andra att vara studieobjektet. Vissa av de 
böcker som har producerats genom historien 
kan betraktas som forskningssynteser medan 
andra snarare utgör forskningsmaterialet som 
förtjänar att ingående studeras.

En viktig bevekelsegrund för denna typ 
av studier har varit att särskilt lyfta fram det 
ekonomiska värdet av naturbruket och det är 
också anledningen till framväxten av forsk-
ningsområdet ekonomisk botanik. Detta 
ämne representeras bl.a. av ett internationellt 
forskarsällskap International Society for Econo-
mic Botany och beskrivs som: 

att främja och uppmuntra vetenskaplig 
forskning, utbildning och därmed relate-
rad verksamhet rörande historisk, nutida 
och framtida användning av och förhål-
landet till växter, samt göra resultaten 
från sådan forskning tillgänglig för fors-
kare och allmänheten genom möten och 
publikationer.3

Biologisk mång fald i eg yptisk tapp-
ning på sarkofagen til l Ankhnes-

neferibre (c:a 500 f.Kr.) på British 
Museum. Foto: Håkan Tunón.
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Ekonomisk botanik har en lång tradition och 
således en praktisk ekonomisk och antro-
pocentrisk bevekelsegrund. I Sverige bör vi 
i detta sammanhang särskilt lyfta fram att 
Linné publicerade en Flora œconomica (1749) 
och att sedan professor Anders Jahan Retzius 
i Lund gav ut Försök til en Flora Oeconomica 
Sveciæ, eller swenska wäxters nytta och skada 
i hushållningen (1806) i två volymer. Skrifter 
vars syfte var att brett exemplifiera värdet av 
biologisk mångfald art för art utan att för den 
skull, trots namnen, gå in på något uttalat 
ekonomiskt tänkande. Särskilt Retzius bokverk 
utgår till stor del från andrahandsuppgifter. 
Andra likartade väl spridda sammanställningar 
av sekundäruppgifter om växtanvändning 
publicerades i Svensk botanik (1802–30), som 
gavs ut av Johan Wilhelm Palmstruch, och Carl 
Fredrik Nymans Svensk fanerogam-flora för skol-
ungdom (1873).

Bondek u lt ur en och 
a l l moge et nol ogin

I Europa under 1800- och första hälften av 
1900-talet växte en rörelse fram med syfte 
att dokumentera och därmed rädda den tyn-
ande bondekulturen till eftervärlden. Detta 
var ett led i nationalromantiska strömningar 
och utgjorde ett svar på en alltmer tilltagande 
urbanisering. Landsbygden avfolkades och 
allmogekulturen betraktades som hotad och 
därmed hotades också folkets nationalka-
raktär. Man ansåg på ett romantiskt sätt att 
allmogen representerade nationens ursprung 
och själ och att den därmed var den grund som 
samhället vilade på. Efter Napoleonkrigen 
samlades Europas stater till Wienkongressen 
1814–15 för att skapa en stabil maktordning 
och en långsiktig europeisk fred. För national-
statsskapandet blev devisen ”ett folk, ett språk, 
ett land” en bärande tanke och därmed blev 

studiet av den folkliga kulturen allt viktigare. 
Denna utveckling inkluderade också utveck-
ling av skolgång på nationalspråket där man 
lyfte fram eller skapade enande nationella 
symboler och en gemensam nationens histo-
ria. Därmed skapade man en gemensam bild 
av nationen och minskade lokala särskiljande 
drag och fick en politisk enhet. Under 1800-
talet pågick bland annat ett stegvis skapande 
av ett enat tysk rike, det tyska kejsardömet 
år 1871. I de tyskspråkiga länderna hade man 
därför som ett led i detta arbete tidigt kom-
mit igång med att dokumentera folkloristik 
och lokala sedvänjor kopplade till naturbruk. 
Bröderna Jacob och Wilhelm Grimm (1785–
1863 respektive 1786–1859) är ju välbekanta 
för sina insatser för att dokumentera tyska 
folksagor. Under denna period utveckla-
des även det som ofta har kommit att kallas 
för Volksbotanik (folklig botanik), vilket var 
ett sätt att både visa skillnader och likheter 

Bröderna Grimms bok Kinder- und 
Hausmärchen från 1812.
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mellan olika lokala bruk av växter. Särskilt i 
den tyskspråkiga delen av kontinenten gjordes 
under 1800- och första hälften av 1900-talet 
således en mängd sammanställningar över 
lokala växtnamn och/eller användningar.4 
De aktiva forskarna var företrädesvis botanis-
ter och naturaliehistoriker, såsom Friedrich 
Bernhard Wartmann (1830–1902), August 
Ulrich (utan levnadsår), Richard Pieper (utan 
levnadsår), Joseph Nießen (1864–1942), Georg 
Kummer (1885–1954) och Heinrich Marzell 
(1885–1970). För Brøndegaards vidkommande 
har den sistnämnde spelat en viktig roll som 
mentor och mellan dessa båda män utveckla-
des en vänskap vid sidan av det vetenskapliga 
utbytet. Marzell kom främst att publicera sig 
inom ämnesområdet tyska växtnamn, men 
ägnade sig också mycket åt folkligt kunnande 
rörande medicinalväxter.5

Även i Norden pågick liknande ström-
ningar och i Sverige vid mitten av 1800-talet 

bildades ett antal landsmålsföreningar vars 
syfte var att dokumentera dialekter, bl.a. 
genom att låta äldre berätta om sagor, säg-
ner, folkdiktning och folktro. En verksamhet 
som sedan togs över av dialekt- och folkmin-
nesarkiven under början på 1900-talet. Under 
1870-talet tog Artur Hazelius (1833–1901) ini-
tiativ till att i Stockholm grunda Nordiska 
museet 1880 och friluftsmuseet Skansen 1891 
och även i Norge och Danmark grundades 
olika folkemuseer under 1800-talet. Ett annat 
uttryck för dessa strömningar var grundandet 
av Den Norske Turistforening 1868 och Sve-
riges Turistförening 1885 med mottot ”känn 
ditt land”, vilket innebär såväl geografiskt 
som kulturellt, och eftersom Sverige och 
Norge var i union vid denna tid gällde detta 
bägge länderna. Efter unionsupplösningen 
1905 fanns det emellertid politiska vinster 
att betona skillnaderna och att Sverige var 
svenskt och Norge norskt. År 1909 bildades 

Yosemite nationalpark inrättades 1864. Skyddad som ett stycke orörd vild-
mark. Här skildrar av Thomas A. Ayres , 1855. National Park Service, 

US Department of Interior. 
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Sveriges Naturskyddsförening och Sveriges 
riksdag inrättade de första nationalparkerna 
med ursprunglig svensk natur, dvs. nationsty-
pisk vildmark. Naturskyddsföreningen hade 
emellertid intressen inom såväl naturvård 
som hembygdsskydd och kulturminnesvård.6 
Under 1916 inrättades så Samfundet för hem-
bygdsvård (idag Sveriges Hembygdsförbund), 
vilket ytterligare kan ses som ett resultat av 
intresset för folkkulturen.

I Sverige har traditionen av folklig botanik 
främst följts upp inom allmogeetnologin och 
folkloristiken och man kan nämna etnologer, 
som exempelvis Gunnar Olof Hyltén-Caval-
lius (1818–1889), Eva Wigström (1832–1901),  
Erland Nordenskiöld (1877–1932), Carl Wil-
helm von Sydow (1878–1952), Gustav Ränk 
(1902–1998), Gösta Berg (1903–1993), Carl-
Herman Tillhagen (1906–2002) och Nils-
Arvid Bringéus (1926–). Deras produktion har 
också haft ett visst fokus på folkloristiken och 
föreställningsvärlden och därmed förefaller 
det som om deras tilltro till allmogens prak-
tiska kunskaper har varit tämligen skral. Man 
ska inte heller förneka den insats som gjorts av 
bl.a. historiker, särskilt vetenskapshistoriker. 
Ett annat forskningsområde där en betydande 
insats har gjorts är inom studiet av folkliga 
växtnamn och där kan vi omnämna forskare 
som Elias Fries (1794–1878), August Lyttkens 
(1845–1925), Sten-Bertil Vide (1915–2002) 
och Sigurd Fries (1924–2013). I Norge har 
det främst handlat om botanister såsom Jens 
Holmboe (1880–1943), Knut Faegri (1909–
2001), Rolf Nordhagen (1894–1979) och Ove 
Arbo Høeg (1898–1993). Den sistnämndes 
omfattande översikt av det folkliga nyttjan-
det av Norges flora från 1974 baseras på för-
fattarens egna uppteckningar baserade på en 
oerhört flitig korrespondens med ett otroligt 
stort antal informanter under över femtio års 
tids.7 I Danmark finns i stort sett endast två 
aktörer av betydelse och det är Johan Lange 
(1911–2007) och Vagn J. Brøndegaard själv, 

men honom beskriver jag lite närmare längre 
fram. Johan Lange sammanställde bl.a. Ord-
bog over Danmarks plantenavne (1959–61) – ett 
arbete om tre volymer.

Et nogr a f i sk  bota n ik 
och et nobiol ogi

Under 1800-talet tilltog även det akademiska 
intresset för att studera nyttjandet av natu-
rens resurser, främst florans, bland främ-
mande folk i andra delar av världen. Mycket 
av denna forskningsgren utvecklades i USA 
och har åtminstone till en början haft ett visst 
kolonialt drag över sig. Detta forskningsfält 
har kommit att kallas etnobiologi och då har 
förmodligen grenen etnobotanik blivit mest 
spridd. Själva termen etnobotanik omnämn-
des första gången 1895 och då av amerikanen 
John W. Harshberger. Hans syfte var att 
beskriva ett nytt forskningsfält. Fyrtio år 
senare lyftes samlingstermen etnobiologi fram 
av Edward F. Castetter år 1935.8 Detta var en 
markering att ämnet även omfattade etno-
zoologi, etnomykologi och etnoekologi och 
fokuserade på interaktionen mellan männis-
kan och andra organismer. Ämnet gick också 
från antropologi till botanik under 1900-talet 
och man brukar peka ut den amerikanske 
botanikprofessorn Richard Evans Schultes 
(1915–2001) som den moderna etnobotanikens 
fader baserat på hans omfattande deltagande 
fältforskning bland framför allt sydameri-
kanska indianer. Hans forskning kombine-
rade botanik och antropologi kryddat med 
urfolksrätt och miljöfrågor. Han och hans 
forskning var inspiration till den amerikanska 
filmen The Medicine Man från 1992 med Sean 
Connery i huvudrollen. Den botaniska etno-
botaniken omfattade främst utomeuropeiska 
urfolks nyttjande av växter, men kom med 
tiden att även inkludera föreställningar och 
folkloristik. Under de senaste decennierna har 
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man även inkluderat den ekonomiska bota-
niken, dvs. kommersialiserade och förädlade 
växter. Idag definieras ämnet mer allomfat-
tande och tar hänsyn till lokalsamhällets hela 
interaktion med den omgivande biologiska 
mångfalden.

De första vetenskapliga studierna foku-
serade på dokumentation och listor över för 
olika ändamål använda arter, men med tiden 
har de blivit mer teoretiserande och kommit 
att anta ett helhetsperspektiv. Man har även 
inom denna inriktning till större del börjat 
betrakta människan och hennes verksamhet 
som en ekologisk faktor och omgivningarna 
som en form av kulturlandskap. I vissa fall har 
man också valt att benämna detta forsknings-
område för etnoekologi, dvs. studiet av hur 
folkgrupper förstår och uppfattar det omgi-
vande landskapet och ekosystemen där de 
lever. Termen etnoekologi beskrevs för första 

gången 1954 av den amerikanske antropologen 
Harold Conklin (1926– ). Det kunskapssys-
tem som urfolk och traditionella lokalsamhäl-
len besitter om naturen och dess beståndsde-
lar brukar i allmänhet benämnas traditionell 
ekologisk kunskap.

Beroende på forskarens akademiska hem-
vist kan alltså etnobiologin visa upp två 
delvis helt olika ansikten. Det ena handlar 
om just folklig biologi, dvs. hur folket ser, 
namnger och klassificerar det omgivande 
landskapet och den biologiska mångfalden, 
medan den andra inriktningen utgår från 
ett mer praktiskt, nyttofokuserat, ekolo-
giskt angreppssätt och fokuserar på sedva-
nebruk av biologiska resurser. Man tillåter 
sig att generalisera och påstå att den första 
inriktningen företräds av antropologer och 
etnologer och att den andra representeras av 
naturvetare. The Society of Ethnobiology ger 

Svenska och internationella storheter inom etnofarmakologi i samband med en konferens i Uppsala 
1992. Från vänster Richard Evans Schultes (USA), Finn Sandberg, Jan G. Bruhn & Bo Holmstedt 
(Sverige) och Laurent Rivier (Frankrike). Schultes, Sandberg och Holmstedt valdes vid tillfället in 
som hedersmedlemmar i International Society of Ethnopharmacology medan Bruhn och Rivier var 

tillträdande respektive avgående ordförande för sällskapet. Foto: Håkan Tunón.
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en bred definition av ämnet9, som omfattar 
båda inriktningarna:

tvärvetenskapliga studier av relationerna mel-
lan växter och djur och mänskliga kulturer 
världen över, både vad gäller historiska och 
nutida relationer mellan människa och miljö.

Inom etnobiologin återfinner vi också, åtmin-
stone delvis, etnomedicinen, som är en annan 
tämligen väl definierad forskningsgren. Den 
kan sägas handla om studiet av olika folk-
gruppers uppfattningar om sjukdomar, sjuk-
domsorsaker och botemedel. Etnofarmako-
logi har däremot ett snävare fokus på olika 
folkgruppers användning av djur, växter och 
mineral som botemedel, njutningsmedel eller 
gift samt ofta även regelrätta farmakologiska 
studier. Denna inriktning har haft ett ganska 
uttalat praktiskt värde inom läkemedelsforsk-
ningen under 1900-talet, men är nu av en mer 
teoretisk betydelse. I Sverige har dessa repre-
senterats av läkare, apotekare och botaniker, 
såsom Oskar Theodor Sandahl (1829–1894), 
Henrik Viktor Rosendahl (1855–1918), Carl 
Gustaf Santesson (1862–1939), Bo Holmstedt 

(1918–2002) och Finn Sandberg (1920–2011). 
Under senare tid, kanske främst det senaste 
decenniet, har enstaka forskare inom medi-
cinsk forskning även skapat en helt ny inne-
börd av etnofarmakologi som studiet av gene-
tiska skillnader mellan folkgrupper samt hur 
dessa påverkar patienternas svar på olika typer 
av läkemedelsbehandling, men detta är en helt 
annan historia. 

I Norden har etnobiologin, som nämnts 
tidigare, främst kommit att förvaltas inom 
folklivsforskning, etnologi, historia och 
språkvetenskap, men under de senaste decen-
nierna alltmer av biologer. Man kan också 
säga att etnobiologin har kommit att ta fyra 
huvudsakliga ämnesinriktningar som vi kan 
kalla:
•	 framtida nytta (äldre kunskap för exploate-

ring/bioprospektering och långsiktig håll-
bar utveckling)

•	 historisk etnobiologi (äldre nyttjande i 
huvudsak för att förstå historien)

•	 folkloristik (att äldre tiders ”kunskap” 
främst bestod av folktro och föreställningar 
samt lekar)

Sammankomst för arbetsgruppen för frågor rörande folklig kunskap  
inom FN:s Konvention om biologisk mångfald i Montreal i Kanada, 2013.  

Under pågående förhandlingarna. Foto: Håkan Tunón.
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•	 folklig nomenklatur och systematik (hur 
man har klassificerat naturens invånare 
och namngivit dem).

F N:s  kon v en t ion om 
biol ogisk  m å ngfa l d

En ny epok för etnobiologin inleddes i och 
med FN:s Konvention om biologisk mång-
fald som världens herrar skrev under på topp-
mötet i Rio de Janeiro 1992. Inom konven-
tionen framhålls specifikt urfolks och lokala 
samhällens ”traditionella kunskap, sedvänjor 
och innovationer” och dess roll i bevaran-
det och det hållbara nyttjandet av biologisk 
mångfald; den kunskap som man inom etno-
biologin i allmänhet vill studera. Inte helt 
förvånande så har konventionen också där-
med varit bevekelsegrund för att en mängd 
etnobiologiska projekt initierats. Med inspi-
ration från såväl FN:s Konvention om biolo-
gisk mångfald som Brøndegaards boksviter 
om dansk etnobiologi inleddes 1997 i Sverige 
ett särskilt etnobiologiprojekt Människan, 
djuren och växterna: etnobiologi i Sverige10 i 
syfte att skapa ett etnobiologiskt bokverk om 
naturresursanvändning i Sverige, historiskt, 
nutida och framtida. Projektet var ett brett 
samarbete mellan Centrum för biologisk 
mångfald (Sveriges lantbruksuniversitet), 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och 
ett antal museer, såsom Ájtte: Svenskt Fjäll- 
och Samemuseum, Fredriksdals museer och 
trädgårdar och Stiftelsen Skansen. Avsik-
ten med projektet var att skapa intresse för 
etnobiologisk forskning och därför publi-
cerades ett antal skrifter och böcker i serien 
Studia ethnobiologica samt arrangerades ett 
tiotal nationella etnobiologisymposier på 
olika teman under perioden 1999 till 2008. 
Det planerade bokverket realiserades också, 
Människan och naturen (2001)11, Människan 
och floran (2005)12 och Människan och faunan 

(2007)13. Inom projektet har vi använt oss av 
en relativt vid definition:

Studiet av människans medvetna förhål-
lande till och användning av växter och djur 
i sin omgivning. Svar på frågor såsom vilka 
arter?, för vilket syfte?, hur?, var?, när? och av 
vem?

Syftet med etnobiologiprojektet var tudelat, 
både att sammanställa och beskriva nyttjan-
det av biologisk mångfald genom historien 
fram till våra dagar och att samtidigt väcka 
intresse för bevarande av flora och fauna, såväl 
vild som domesticerad. Inalles medverkade 
nästan 140 författare från olika akademiska 
discipliner i bokverket, vilket säger något om 
bredden på ämnet etnobiologi. Ändå måste 
man medge att detta bokverk, precis som 
Brøndegaards danska motsvarigheter, trots 
allt främst är att betrakta som en introduk-
tion till människans oerhört komplexa för-
hållande till naturen och dess resurser. Detta 
arbete ledde också till att regeringen gav 

Bokverket Etnobiologi i Sverige (2001–2007) är 
en antologi som är inspirerad av och framtagen i 

Brøndegaards anda. 
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Centrum för biologisk mångfald i uppdrag 
att 2006 inrätta Naptek – Nationellt program 
för lokal och traditionell kunskap relaterad 
till bevarande och hållbart nyttjande av bio-
logisk mångfald. Programarbetet har däref-
ter handlat om etnobiologisk kartläggning, 
dokumentation och utvecklande av böcker 
som hjälpmedel för arbete knutet till folklig 
kunskap, bl.a. Ju förr desto bättre: kulturarvet 
som resurs för en hållbar framtid14 (2009) och 
Nycklar till kunskap. Om människans bruk av 
naturen15 (2010).

Kort fat ta d be sk r i v n ing 
av  Vagn J.  Brøndeg a a r d

På initiativ från Centrum för biologisk mång-
fald utsågs Vagn J. Brøndegaard år 2005 till 
hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversi-
tet. Motiveringen till detta lydde:

Brøndegaard har verkat som författare och 
etnobiolog. Han har sammanställt tre olika 
bokverk; Folk og flora: Dansk etnobotanik, 
Folk og fauna: Dansk etnozoologi samt Folk 
og fæ: Dansk hysdyretnologi. Brøndegaards 
arbete om totalt nio mycket omfattande 
böcker sammanfattar på ett enastående sätt 
det kulturhistoriska materialet rörande djur 
och växter i Danmark, såväl odlade som 

vilda. Vid sidan av dessa högklassiga upp-
slagsverk har han också publicerat över 700 
etnobiologiska artiklar i vetenskapliga och 
populärvetenskapliga tidskrifter.

Några år tidigare hade också Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien inrättat V. J. Brøndegaards 
etnobotaniska samling som i grunden består av 
Brøndegaards eget arbetsbibliotek, en samling 
omfattande över sjuttio hyllmeter böcker och 
flera tusen särtryck, samt en mängd urklipp, 
allt noggrant katalogiserat. Detta är det omfat-
tande material som har utgjort bakgrundsma-
terialet till hans imponerande skrivande.

Vagn Jørgensen Brøndegaard föddes 1919 i 
det lilla samhället Fanefjord på Møn. Famil-
jen bestod av lantbrukare. Brøndegaard själv 
valde dock en annan bana, att läsa, forska 
och skriva om människans användning av 
och förhållande till växter och djur. Eftersom 
Brøndegaard sedan ungdomen varit en stor 
boksamlare så har det bidragit att skapa det 
bibliotek som nu utgörs av den etnobotaniska 
samlingen. Hans energiska forskning och 
skrivande skedde inte inom den akademiska 
miljön utan främst som autodidakt privatper-
son. Hans skrivande varvades mellan popu-
lärvetenskapligt skrivande för brödfödan och 
en mer vetenskaplig publicering med särskild 
inriktning på etnobotanik, ekonomisk bota-
nik och kulturhistoriska aspekter på växter. 
Hans skrivande inleddes med artiklar i den 
danska lokalpressen redan år 1943. Först hand-
lade det om populära och populärvetenskap-
liga framställningar, men allt eftersom kom 
många vetenskapliga arbeten som sedan kul-
minerade i tre mycket omfattande bokverk om 
dansk etnobiologi.

Brøndegaard fortsatte efter sin grundut-
bildning att studera germanistik och botanik 
i Tyskland i såväl Heidelberg som Rostock. I 
samband med detta kom han i kontakt med 
botanisten Heinrich Marzell som lämnade ett 
tydligt avtryck på Brøndegaards forskning. 
Han verkade därefter i Königsberg innan han Fo
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i all hast fick fly tillbaka till Danmark i sam-
band med andra världskrigets slutskede när 
sovjetiska armén tågade in i Tyskland. Väl på 
hemmaplan började Brøndegaard att på all-
var dokumentera, samla litteratur och skriva. 
Efter ett par decennier flyttade Brøndegaard 
emellertid till Cómpeta, en liten bergsby i 
Spanien. År 1966 gick flyttlasset, vilket bl.a. 
inkluderade hans växande bibliotek som alltså 
kom att vara avgörande både för hans inkomst 
och det vetenskapliga skrivandet. I Spanien 
och särskilt Andalusien kom han även att 
genomföra ett omfattande dokumentations-
arbete bland exempelvis landsbygdens herdar. 
Ett material som faktiskt inte är publicerat.

Mycket av verksamheten inriktades på ett 
avlägset mål, nämligen att skapa ett storverk 
i form av bokverket Folk og flora: etnobotanik i 
Danmark 1–4 (1978–80).16 Det tog mer än tret-
tio år att sammanställa material och färdig-
ställa detta projekt. Enbart själva skrivandet av 
manuset tog sex år. Bokverket skildrar ungefär 
femhundra i Danmark förekommande vilda 
och odlade växter och baseras på uppgifter 
från mer än tusen titlar samt har bortåt 28 000 
källhänvisningar, vilket säger något om Brøn-
degaards omfattande grävande i källmateria-
len. Han ger också i inledningen till bokverket 
sin beskrivning av vad etnobotanik är:

Etnobotanik skildrer forholdet mellem 
et lands vegetation og dets befolkning og 
registrerer de vildtvoksende og dyrkede plan-
ters historie, deres folklige navne, anven-
delse i kalenderårets fester og højtider, som 
lægemidler i hjemmeindustri, håndværk, 
børnelege, skikke, sagn og overtro, sted-
navne, heraldik, talemåder, prosa og poesi. 
Den vedrører således ikke alene etnologi og 
botanik, men er i høj grad tværvidenskabelig 
og omfattar bl.a. land-, have- og skovbrug, 
arkæologi, teknologi, farmaci, filologi, fol-
klore og litteraurhistorie.

Folk og flora följdes av ytterligare två impo-
nerande bokverk, nämligen Folk og Fauna: 

etnozoologi i Danmark 1–3 (1985–86) samt Folk 
og Fæ: dansk husdyrsetnologi 1–2 (1991–92).17 De 
är av något mindre omfattning, 1 047 respek-
tive 453 sidor. Dessa tre bokverk är onekligen 
föregångare inom genren. Alla tre är baserade 
på grundlig faktainsamling, ett noggrant skriv-
arbete och uppbyggda enligt praktiskt taget 
samma mall, vilket ökat tillgängligheten. Vid 
sidan av bokverken publicerade Brøndegaard 
dessutom hundratals populära, populärveten-
skapliga och vetenskapliga artiklar om alle-
handa frågor relaterade till etnobiologi, även 
om största delen relaterar till etnobotanik. 
Ibland är det svårt att dra gränsen mellan vad 
som är att betraktas som populärvetenskapligt 
eller vetenskapligt och många gånger växer och 
utvecklas artiklarna om ett visst tema successivt 
genom upprepade publiceringar i dagspress, 
veckopress, fackpress och årsböcker. Samman-
taget har detta också gjort att Brøndegaards 
publikationslista innehåller en mycket blan-
dad kompott av publikationer. Det handlar om 
lokaltidningar och rikstidningar, men också 
som nämnts ovan om facktidningar för alla 
möjliga olika intressenter, såsom lantbrukare, 
trädgårdsintresserade, farmaceuter, läkare, 
veterinärer, snickare, men också bryggmästare 
och hotell- och restauranganställda. Samman-
taget skildrar dessa artiklar i stort och smått 
olika aspekter vad gäller människans nyttjande 
av och folkliga föreställningar om växterna 
i deras omgivning och syftet har varit att på 
ett folkbildande sätt sprida information till 
allmänheten.

Brøndeg a a r ds 
v et ensk a pl ig a 

pu bl icer ing

En del av de teman som Brøndegaard fördju-
pade sig i resulterade också i mer vetenskapliga 
publiceringar i en mängd olika tidskrifter. Det 
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handlar främst om tidskrifter inom huma-
niora, t.ex. de danska Danske folkemål, Danske 
studier och Sprog og kultur, de svenska Arv och 
Svenska landsmål och svenskt folkliv, men han 
publicerade också humanistiska alster i mer 
naturvetenskapligt inriktade tidskrifter, såsom 
de tyska Naturwissenschaftliche Rundschau och 
Pharmazeutische Zeitung samt den vetenskaps-
historiska tidskriften Sudhoffs Archiv. I Dan-
mark återfinns bidrag även i Dansk Pædagogisk 
Tidsskrift och Ugeskrift for læger, i Sverige åter-
finns också bidrag i Svensk Farmaceutisk Tid-
skrift och Linnésällskapets årsskrift och i Norge 
publicerade Brøndegaard i Blyttia – Tidskrift for 
Norsk Botanisk Forening. Utöver mer generella 
etnobiologiska essäer kan man dela in dessa 
artiklar på följande huvudteman:

•	 växtnamn
•	 folkmedicin och medicinalväxter, och då 

särskilt afrodisiaka, antikonceptionsmedel 
och abortiva

•	 växtfibrer och andra nyttoväxter
•	 barnlekar och växter som leksaker.
Som skribent bör Brøndegaard rimligen 
betraktas som en etnobiolog av den gamla 
skolan, men med en viss förkärlek åt folkliga 
växtnamn och folkloristik samt ett visst fokus 
på tidigare generationers mer andliga dimen-
sion till den omgivande naturen med män-
niskan som en naturlig del av skapelsen. Det 
handlar ofta mer om historiska detaljfrågor 
än några skildringar av mer praktiska lärdo-
mar för framtiden. Det klagas också ofta på 
att etnobiologin har en tendens att bli något av 

Vårt förhållande till naturen är mycket komplext och genom leken grundas tidigt mycket av vår syn 
på naturens detaljer, vilket även påverkar oss långt senare. Foto: Håkan Tunón. 
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en teoretiskt frimärkssamling, dvs. man bry-
ter ut och djupanalyserar en liten isolerad del 
av ett större sammanhang istället för att lyfta 
den större bilden. Att genomföra detaljstudier 
av specifika företeelser är ett hanterligt sätt att 
begränsa ett annars oöverstigligt material så 
att man kan genomföra en mer djuplodande 
vetenskaplig analys. Brøndegaard tillhörde 
också den tyska akademiska traditionen, där 
just mycket djuplodande och noggranna ana-
lyser av enstaka företeelser var en regel, och 
han var som sådan absolut Heinrich Marzells 
lärjunge. Han tog sig lärt och detaljerat an och 
skildrade det ena fenomenet efter det andra 
och hans mäktiga livsverk blev att sammanta-
get försöka beskriva den historiska relationen 
mellan människa och natur, nyttjande och 
föreställningar. Denna oerhört omfattande 
insats utgör ett epokgörande bidrag. Genom 
att insiktsfullt skildra kunskap från en tid, som 
vi inte kommer att få tillbaka, bidrog han till 
att skapa ett intresse och en förståelse för varför 
vi bör bevara biologisk mångfald.

Även om han på grund av sin tyskvänlighet 
till stor del kom att uteslutas från den danska 
vetenskapliga gemenskapen under de första 
decennierna efter kriget så har hans forskning 
och publicering uppskattats både nationellt 
i Danmark och internationellt. Något som 
framgår av att hans arbete, särskilt i samband 
med och efter utgivandet av bokverken på 
1970-talet och framåt, kom att stöttas av flera 
tunga kulturfonder.
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