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Errata 
Övergripande om formalia: 
* På en del ställen där titeln står återutskriven borde det istället stå ”a.a.” 
angivet arbete. 
* Det finns en inkonsekvens i huruvida titlar i resonerande fotnoter står inom 
parantes eller inte. Det skall göra det endast i undantagsfall, men nu finns 
den på flera ställen.  
* En del noter har hamnat före en punkt i en avslutat mening där den lika 
gärna kan stå efter noten. Tanken är förstås att när en not står efter en punkt 
så syftar den på hela föregående stycke, och när den står innan så syftar den 
bara på föregående mening.  
Nedanstående errata inkluderar inte dessa övergripande punkter. 

Innehållsligt (betydelsebärande) 
* s. 20, under rubriken Disposition, innehåll och övergripande om tillväga-
gångssätt: Efter ”och ordnande” (rad 8) vill jag tillägga: ”följt av en diskuss-
ion om andro- och antropocentriska stereotyper och begreppet antropomor-
fisering”. 
* s. 303: ”Djur/människa” skall vara i den högra spalten efter ”kropp/själ”. 
* s. 96, not 323: Uppsala Centrum för hållbar utveckling → Uppsala cent-
rum för hållbar utveckling. Förtydligande: Uppsala centrum för hållbar ut-
veckling består av enheterna Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, 
Baltic University Programme och Kollegiet för utvecklingsstudier. 
* s. 245, not 688: s. 115 → 114 f. Kommentar: R. Lidskog sammanfattar (s. 
114 f) ekologisk modernisering i punkterna: * Samhällets inriktning på eko-
nomisk utveckling och materiell välfärd behöver inte överges. * Institution-
ellt lärande, * Formell och informell reglering, * Grön teknik. 
* s. 279, not 770: Tillägg: Se Fehrman, Liemannen, Thanatos och dödens 
ängel, s. 41. 
* s. 301: ”Den sinnrika kroppen” skall vara ”Den sinnrika människan”. 

Korrektur (→ betyder ”skall vara”) 
Brödtext 
s. 14, rad 14: vidare., → vidare, 
s. 19, rad 21: flock → en flock 
s. 27, rad 6: utveckling ökad → utveckling och ökad 
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s. 41, rad 17: annat. → annat 
s. 64, stycke 2 rad 3: teaters → teater 
s. 68, rad 17: intressen. → intressen 
s. 77, rad 5: könstereotyper → stereotyper 
s. 78, andra stycket, rad 4: etcetera Men → etcetera. Men 
s. 82, rad 14: sociobioligi → sociobiologi 
s. 130: Skatter från jordens inre (2002– → 2002– ) 
s. 157, rad 13: inte Män → inte. Män 
s. 190, tredje stycket rad 1: Riksuseets → Riksmuseets 
s. 250, rad 14: och betraktar och → och betraktar 
s. 311, rad 10: ocskå → också 
s. 318, stycke 2, rad 11: försålelser → förståelser 
s. 321: stycke 2, rad 3: regoinal → regional 
s. 327, rad 5: Bolnit → Solnit 

Fotnoter 
s. 15, not 10: Gyllenberg, Eva-Karin → Eva-Karin Gyllenberg 
s. 16, not 11: Winter Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och me-
tod, → Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips, Diskursanalys som 
teori och metod, 2000, 
s. 18, not 16: Björnsson, Ibid → Björnsson, a.a. 
s. 25: Konstarternas sociala historia 2 → Konstarternas sociala historia 2, 
1972 
s. 30, not 45: ”Præparater … → ”’Præparater och åtskilliga delar af olika 
Djurclasser’. Dit räknas 36 kranier, ett skelett av apa, ett dito av hund, 2 
skelett af människofoster, en ’huggtand af Mammot?’ […] I denna samling 
figurerar fortfarande ’1 föregifven Tumme af ett Sjörå’” 
s. 44, not 104: Metta → Mette 
s. 52, not 136: föreställning, s. 179 → föreställning. Om visuell retorik, 
2004, s. 179. 
s. 53, not 139: 190f → 190 f 
s. 57, not 158: Lakoff & Johnsson → George Lakoff & Mark Johnsson 
s. 61, not 179: blik.”, → blik”, 
s, 62, not 184: Arne Bugge Amundsen, Bjarne Rogan & Margarethe 
C. Stang (red.) 
s. 62, not 187: og tvers (2001) → og tvers, 2001 
s. 63, not 189: Lenart Kuick → Lennart Kuick 
s. 64, not 194: Jan Gerber osv. → utan förnamn 
s. 66, not 201, rad 6: (Kristeva, → Kristeva. (Hel information om titeln skall 
dessutom stå första gången titeln nämns i noten)  
s. 67, not 206: the New York Eskimo → the New York Eskimo  
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s. 67, not 209: Hall (red.), s. → Hall (red.), Representation, s. 
s. 68, not 214: 1,3 ff → 1, 3 ff 
s. 72, not 231: 28 → 28. 
s. 74, not 242: Conservation. 1996 → Conservation, 1996 
s. 76, not 248: Derck Bousé → Derek Bousé (även felstavat i referenslistan) 
s. 78, not 254: (2003) → 2003 
s. 81, not 262: Theory and Practice → Theory and Practice 
s. 87, not 288: den inriktningen → den inriktning 
s. 108, not 372: 1996 → 1996. 
s. 109, not 382: s. → s. 
s. 111, not 390: ( s. → (s. 
s. 112, not 395: riksutställningar → Riksutställningar 
s. 112, not 396: Museiförslag, Rapport från kulturrådet → Museiförslag. 
Rapport från kulturrådet 
s. 120, not 423: Dahlén, ”Hur hetero är djuren?” i Hetero, → Sandra Dahlén 
Hur hetero är djuren?” i Hetero, 2000, 
s. 123, not 431: (ibid, s. 214 f, 219 ff, 279 f, 281 f, 287 f, 159, 161 f, 287 f) 
→ utan parantes och med stort I i ibid., då noten syftar på hela föregående 
stycke. 
s. 122, not 431: symboliskt centrerat’” (Babcock 1978, s. 32, min övers.). → 
symboliskt centrerat’ (Babcock 1978, s. 32)” (min övers.). 
s. 138, not 460: Carlsson & Ågren → Göran Carlsson & Per Uno Ågren 
s. 149, not 486: 1998 → 1998. 
s. 149, not 487: 316.) → 316). 
s. 155, not 499: nr. 3 → nr 3 
s. 156, not 500: (2005) → 2005 
s. 166, not 519: Anne Fausto-Sterling m.fl., återfinns ej i referenslistan (men 
är fullständig i noten). 
s. 172, not 529: Ah King → Ah-King. 
s. 174, not 533: Elefantnänbbmusen → Elefantnäbbmusen 
s. 187, not 562: (Så är det hos tropiska arter.”). → […] Så är det hos tropiska 
arter.” / att ”Pirålens → och att ”Pirålens 
s. 189, not 565: nr. → nr 
s. 196, not 583: formulerade → formulerades 
s. 199: Backtin → Bachtin 
s. 216, not 631: Ibid., s. 3 → (s. 3). 
s. 218, not 635: gips). → gips. 
s. 218, not 636: djuren) är → djuren) – är 
s. 233, not 662: den miljöförstöring → Den miljöförstöring 
s. 236, not 673: Politics of Environmenta → Politics of Environmental 
s. 250, not 698: Söderbaum → Peter Söderbaum 
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s. 253, not 708: ackululerade → ackumulerade 
s. 765, not 735: Foundation) → Foundation 
s. 270, not 751: … civilisationskritiska texter, Hedrén, → civilisationskri-
tiska texter. Se även Hedrén … 
s. 271, not 752: Regi: David Flatman (korrekt referens finns i filmförteck-
ningen) 
s. 282, not 776: s. 42, Ibid → s. 42, ibid 
s. 288, not 787: historia, Jfr → historia; jfr 
s. 312, not 826: Alaska → Alaska. 

 
I Referenslistan fattas: Årstryck/ Göteborgs museum, 1906–1914 [:1912] 
(refererar till not 878: Göteborgs museum, årstryck 1912, s. 28.) 

 
 


