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Tord Porsne och Bengt Rosén (2007) Upplev 
Gotland med Linné, Krilon, Klintehamn. ISBN 
9789�8542�046. �60 sidor. Häftad.

I den rika flora (!) av böcker utgivna år 2007 med 
anknytning till 300-årsfirandet av Carl von Lin-
né, är denna behändiga skrift en av de mest till-
gängliga och användbara jag har läst. Författarna 
arbetar understundom som guider på Gotland och 
båda har rötter i naturvetenskapen. Detta är en 
kombination som passar utmärkt för den som vill 
utforska Gotland och törstar efter lättillgänglig 
kunskap om det »botaniska äventyret» som Linné 
och hans medarbetare gav sig ut på år 1741. Att 
det inte enbart var det botaniska som utforskades 
låter författarna oss veta. Geologiska resurser 
skulle exempelvis också inventeras. En naturre-
sursinventering som låg i rikets intresse då krig 
hotade.

 Upplev Gotland med Linné är en bok i behän-
digt format, som passar utmärkt att ta med på re-
san runt Gotland. Den är uppdelad i 10 kapitel, 

RECENSIONER
som beskriver olika geografiska områden på ön. Vi 
börjar vårt besök på Gotland i Visby där väl valda 
bilder och illustrationer hjälper läsaren att få en 
bild av både Linnés och dagens Visby. Övriga ka-
pitel är uppbyggda på samma sätt; bild och text 
samspelar och är lika viktiga för läsupplevelsen. 

Författarna delar generöst med sig av sina kul-
turgeografiska kunskaper, men det är i de natur-
geografiska delarna som den »vanlige nyfiken-tu-
risten» drar en vinstlott! Detta är en bok som jag 
hade velat ha i min cykelkorg när jag som tonår-
ing cyklade ön runt. Eller varför inte vid bilresan 
med mina barn? Enkla förklaringar med väl valda 
fotografier ökar förståelsen för det landskap som 
möter Gotlandsresenären. Dagens vetenskapliga 
förklaringar blandas med Linnés förundran och 
beskrivningar. En blandning som ofta får läsaren 
att le – tänk tex att man trodde att koraller växte 
utanför Gotland på 1700-talet! 

 Detta är en bok att njuta av innan, under och 
efter resan till kalkstensparadiset Gotland.
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Har Du läst aktuell, nyutgiven litteratur inom 
geografi- eller utbildningsområdet och vill recen-
sera verken, hör av Dig till Karin Wakeham. (Se 
omslagets insida för kontaktuppgifter.) Geogra-
fiska Notiser har mottaget ovanstående böcker 
som vi gärna skickar till den som vill läsa och 
recensera
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