
Övergivna platser En riktigt intressant och lättläst bok, har jag läst i sommar 
  
Övergivna platser av Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia i Göteborg. Vad Jörnmark 
gör är att leta upp miljöer som lämnats åt sitt öde: En fabrik, ett bostadsområde, ett motell, en 
folkpark, ett huvudkontor, en semesteranläggning.  
Av detta har han gjort en vackert fotograferad modern ekonomisk historia. 
Många av de övergivna platserna är bara några decennier gamla. 
Globaliseringen slog hårt mot branscher och företag som inte snabbt klarade att anpassa sig. I 
många fall har det rört sig om offentliga planeringsmisslyckanden. 
http://www.bokus.com/b/9789185507146.html?pt=search_result 
 
I den lilla småländska byn Blädinge ligger en tom Folkets park. Dansbanan finns kvar, med 
scenen intakt, men ingen har dansat eller uppträtt på den på länge, länge. Övervuxen och 
ödslig ligger parken där, med korvbar, chokladhjul och allt.  
 
På en ö strax norr om Göteborg står en hel semesterby som ingen längre besöker. Och i 
Hallstahammar finns ett halvt hyreshus. Taket har delvis rasat, väggen på framsidan är helt 
borta och rummen gapar tomt ut i luften.  
 
Runtom i landet finns det mängder av övergivna verkstäder, industrilokaler, mentalsjukhus, 
bostäder, bensinstationer och lekplatser. En dag, på en söndagsutflykt, upptäckte 
ekonomhistorikern Jan Jörnmark en tom folkpark i Lindfors av ren slump. Upptäckten 
inspirerade honom att uppta jakten på ruinerna av den svenska efterkrigstiden. Bilderna på de 
platser han besökt resulterade så småningom i en hemsida. Den besöks av nästan 10 000 
personer varje månad.  
Nu kommer boken. Med uttrycksfulla fotografier, både gamla och nytagna, och skarpsinniga 
texter presenterar Jörnmark här en grundkurs i ekonomisk historia, full av nerv och känsla.  
 
Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, arbetar vid Chalmers och Handelshögskolan i 
Göteborg. Han har tidigare skrivit flera böcker om internationell företagsamhet och 
globalisering. 
  
Toni kommentar: 
En ovanlig bra bok! Om ni har boken liggandes framme och ni får besök, får ni räkna 
med att personen ifråga fastnar i boken. Själv började jag läsa och som sagt, fastnade. 
Sträckläste den! Jörnmark har skrivit en bok med oerhört fängslande bilder 
kombinerat med en koncis men ledig berättarstil som gav mig dels en nostalgitripp dels 
en historielektion. Fler känner nog igen orter, industrinamn och skeenden inom svensk 
nutidshistoria och detta gör läsningen oerhört stimulerande. Den ger en bra bild över 
vad missmanagement och vad okunniga riks och lokal politikers politik leder till.   
http://www.bokus.com/b/9789185507146.html?pt=search_result 
 
Köp den, du kommer inte att ångra dig! 
 


