
— 175 —

GeoGrafiska Notiser • ÅrGÅNG 71 (2013) • Nummer 4

recensioner

Flinck, Maria, 1957-. - Historiska träd-
gårdar: att bevara ett föränderligt kul-
turarv / Maria Flinck. - 2013. - ISBN: 
9789173315975 (inb) Kostar 249:- på 
 Adlibris.

Första vardagen efter att bokmässan varit i 
Göteborg kom institutionens bibliotekarie 
och berättade att nu har Maria Flinck kom-
mit ut med sin senaste bok om historiska 
trädgårdar. Jag tänker ofta på att vilken tur 
jag har som arbetar på en institution som 
har en egen bibliotekarie och dessutom väl 
insatt i ämnet. Är då historiska trädgårdar 
något för oss geografer? Jo det tycker jag 
eftersom trädgårdsmiljöer är en del av vårt 
landskap och ett betydelsefullt kulturarv. 
Boken handlar om hur man arbetar med 
gamla trädgårdar, parker och begravnings-
platser. Det är både trädgårdshistoria och 
konkreta frågor/problem med att sköta och 
vårda dessa anläggningar. Författaren de-
finierar begreppet ”Trädgård” på ett tidigt 
stadium i bokens första kapitel och också 
vad som menas med en historisk trädgård. 
Här förklaras bl a vad man måste veta och 
förstå för att kunna göra användbara vård-

program för en historisk trädgård. Förfat-
taren skriver om lagar och internationella 
överenskommelser, skötselbeskrivningar 
för olika typer av anläggningar, hur man 
orienterar sig i historiska källor; hur man 
genomför fältinventering; hur man gör en 
viktig analys för arbetet genom att förstå 
vad den enskilda trädgården berättar; vilka 
mål för vård och underhåll som skall stäl-
las upp.
 Boken är en fakta- och bakgrundsbok 
och avsedd för människor som arbetar med 
vård av historiska trädgårdar, parker och 
begravningsplatser tjänstemän, länsstyrel-
ser, kommuner, stift, församlingar, muse-
er, företag, trädgårdsmästare och studenter. 
Käll- och litteraturförteckningen är omfat-
tande. Ett flertal fotografier finns med lik-
som kartor och skisser.

Maria Flinck är fil.kand i etnologi och 
konstvetenskap och forskar om trädgårds-
historia. Hon har skrivit flera böcker och 
fick Augustpriset för Tusen år i trädgården 
(1995).

Bo Magnusson

Norrbottens flora. 1, Norrbottens flora med 
utflyktsmålen / redaktör: Lennart Sten-
berg. - 2012. - ISBN: 978-91-977055-5-4 
(inb) 273:- på Adlibris

Våren 2013 kom den senaste landskapsflo-
ran ut. Det var Närkes flora som ger en de-
taljerad bild av landskapets kärlväxter un-
der 10 000 år. Utforskningen av Närkes 

flora har bedrivits i fält och samlats ur ar-
kiv, herbarier och litteratur under 24 år och 
bygger på ett omfattande material sedan 
1700-talet. Under de senaste åren har fle-
ra landskapsfloror kommit ut och böcker-
na är ofta rikt illustrerade med kartor och 
fotografier. För något år sedan kom två de-
lar av Norrbottens flora och 2012 blev den 
sista delen färdig. Denna tredje bok kall-
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las för del 1, för här presenteras landskapet 
Norrbotten i detalj om historik, geologi, 
klimat, och landskapets naturtyper. Vida-
re berättas om tidiga botanister som ver-
kat i landskapet och om hur arbetet med 
Norrbottens flora varit. Del I skildrar land-
skapet och växternas förutsättningar för 
att leva och utvecklas i Norrbotten bero-
ende på klimat, berggrund, landhöjning, 
människans påverkan mm. Ett stort antal 
utflyktsmål ingår med kartor, områdesbe-
skrivningar och bilder för att man lätt ska 
finna dessa vackra och intressanta platser i 
skiftande miljöer.
 För oss geografer är landskapsfloror-
na ett utmärkt redskap för att hitta infor-
mation om det svenska landskapet. Norr-
bottens flora är ett bra exempel. Robert 

Lager bäck (statsgeolog vid SGU) har på 
ett föredömligt sätt presenterat Norrbot-
tens berggrundsgeologi och kvartärgeolo-
gi. Fina fotografier och kartor illustrerar 
landskapets utveckling och det är enkelt 
som läsare att följa med i texten. Boken 
har också ett kapitel som beskriver land-
skapets naturtyper som är författad av bo-
kens redaktör Lennart Stenberg. Här knyts 
landskapet ihop med många fina fotografi-
er! Halva boken utgörs av en utflyktsdel, 
med 121 botaniskt intressanta utflyktsmål. 
De utvalda lokalerna utgörs av naturliga 
miljöer, men många utflyktsmål är kultur-
marker, ängar och torrängar.

Bo Magnusson


