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recensioner
Sven Olov Karlsson och Philip Periera dos
Reis (2008) Svenska ödehus, Natur & Kultur, Stockholm. ISBN: 978-91-27-11660-3
(inbunden). 151 sidor.
I boken Plats som produkt (red Richard Ek
och Johan Hultman, Studentlitteratur, 2007)
beskrivs platser som en process i ständig
förändring där det råder ett samspel mellan
»brukarna» och den fysiska platsen. Platser
ses också som något som väcker känslor och
berättar något för de individer som besöker
platsen.
När man som läsare bekantar sig med
Svenska ödehus instämmer man i Ek och
Hultmans tankar kring platser. I Svenska
ödehus reser vi tillsammans med författaren
Sven Olov Karlsson och fotografen Philip
Periera dos Reis till tio olika svenska hus –
alla med sin fascinerade historia att berätta.
De flesta av oss har sett övergivna hus,
men hur många av oss har stannat upp och
funderat över husets historia? Vem har bott
här? Varför är huset nu tomt på människoröster? Och varför tar ingen hand om det
längre? Den nytta och kanske glädje huset
en gång representerade har ersattas av förfall och skam, för den som inte känner dess
historia. I Svenska ödehus beskrivs varje hus
(och plats) i ord och bild på ett sätt som ger
husen en sorts återupprättelse. Karlsson och

Periera dos Reis har gjort ett grundligt bakgrundsarbete för att besvara ovanstående och
flera andra frågor. Varje husskildring inleds
med ett foto på entrén till huset. Vi möter
rostiga vred, spindelvävsklädda bakelithandtag, nyckelhål och kanske den mest ovanliga
entrén – en klippskreva! Jag vill inte avslöja
för mycket om husens historia utan vill bara
varmt rekommendera denna fantastiska läsupplevelse.
Är detta en bok som kan användas i undervisning eller är det bara en bok för individuell njutning? Jo, visst kan den på flera sätt
komma till glädje i även i undervisningssammanhang! Detta är en bok som väcker inspiration och nyfikenhet och kan få elever i olika
åldrar att bli intresserade av de hus som finns
övergivna i närmiljön. Detta kan i sin tur leda
till utmärkta ämnesövergripande projekt.
Geografins platsbegrepp, besök i historiska
arkiv, muntlig eller skriftlig skildring av de
öden som finns kopplade till husen, bild och
form… Ja, listan kan göras lång.
Efter att ha läst denna bok har min syn på
de övergivna hus som jag möter i min vardag
förändrats. De är inte längre bara fula objekt
som borde jämnas med marken. De är nu lite
»rakare i ryggen» och utstrålar en viss stolthet. Låt fler hus få göra detta – läs boken,
eller varför inte ge bort den i julklapp?
Karin Wakeham

mottagna böcker
Björklund, Fredrika & Jonny Rodin (red) (2009)
Det nya Östeuropa – stat och nation i förändring,
Studentlitteratur, Lund.
Flyvberg, Bent (2009) Samfundsvidenskap som
virker, Akademisk forlag, Köpenhamn.
Rosqvist, Gunhild & Sverker Sörlin (red) (2009)
Polarår, Ymer 2009, vol 129, Svenska sällskapet
för antropologi och geografi, Stockholm.
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Öberg, Lisa (red) (2009) I hjärtat av Härjedalen
– Sonfjället, Jamtli förlag, Östersund.
Geografiska Notiser har mottagit ovanstående
böcker. Hör av dig till Karin Wakeham (mejl: karin.wakeham@isv.liu.se, telefon: 0704-366269)
om du vill recensera någon av dem eller annan
aktuell litteratur inom geografi- eller utbildningsområdet.
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