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ISBN: 978-91-88168-24-5

Från 1900-talet finns tysta men påtagliga lämningar som låter 
oss upptäcka sådant som vi tidigare inte sett. Fragmenten 
av det nyligen förflutna stimulerar fantasin och fäster vår 
uppmärksamhet på andra aspekter än de som brukar dominera 
historieskrivningen.

I Skärvor av 1900-tal besöker arkeologen Mats Burström 
platser där något alldeles särskilt en gång utspelade sig, som en 
specialbyggd arena för Tredje rikets skördefestival, gropen efter 
en störtad raket i Småland och sovjetiska kärnvapenbaser på Kuba. 
Den fysiska länken till deras förflutna och människorna runt 

dem gör platserna till märkvärdigt tidlösa fornlämningar. Upplevelsen av samtidig 
samhörighet och distans har en förunderlig förmåga att beröra och väcka tankar.

Inb. m. skyddsomslag
120 s. • 150x225 mm
Rikt ill. i fyrfärg
978-91-886168-00-9
oktober 2015
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Välkommen till NORDIC ACADEMIC PRESS och vår 
utgivning 2015. Katalogen är en provkarta på den 
spännande forskning som sker vid våra universitet 
och högskolor. Som vanligt spänner utgivningen 
över många ämnen, men gemensamt för titlarna är 
att de direkt och indirekt förhåller sig till många av 
vår tids stora frågor.

Författarna skärskådar bland annat den politiska 
sfären. Jens Ljunggren problematiserar i Den 
uppskjutna vreden känslornas betydelse för social-
demokratins idéutveckling. I andra böcker får vi 
skarpsynta inblickar i stadsplaneringens teori och 
praktik: hur har olika städer förhållit sig till frågor 
som handlar om segregation, demokratisering och 
politisk styrning?

Lika viktigt är dock fokus på den enskilda män-
niskan. Här finns perspektiv på mindfulness och 
konsumtionshistoria, samt berättelser om folkskolans 
framväxt och kvinnliga missionärer i Tanzania.

Grunden för förlagets utgivning är en nära kontakt 
med akademierna; ett arbete vi fortsätter utveckla 
i olika projekt. Behovet att nå ut med kvalificerad 
forskning både i Sverige och utomlands är stort. 
 Under året har vi dessutom fortsatt konvertera 
tidigare utgivning till e-böcker. Självklart publiceras 
idag nya titlar som tryckt bok och e-bok samtidigt.

Och så gläds vi åt att flera av våra böcker har fått 
fina utmärkelser! Läs mer om boken Saltets pris och 
andra på vår hemsida nordicacademicpress.com.

Trevlig läsning!

Läs mer om utgivningen och registrera dig 
för vårt nyhetsbrev på vår hemsida 

www.nordicacademicpress.com

Erik Osvalds
Förlagschef
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Politiska rum
Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 
1300–1850

Magnus Linnarsson & Mats Hallenberg (red.)
Politik har i alla tider utspelats på olika typer av platser, 
från de politiska sammanträdesrummen till galgbacken 
utanför byn. Vilken betydelse hade rummet eller platsen 
för politikens utformning under förmodern tid, och vad 
ansågs vara en politisk handling? Utifrån ett rumsligt 
perspektiv och med en vidare syn på politik går det att 
förklara konflikter som annars inte skulle betraktas som 
politiska.

I Politiska rum undersöker en grupp historiker platser 
och områden där konflikter utspelades mellan överhet 
och undersåtar under den förmoderna perioden. Förfat-
tarna diskuterar också hur rumsliga villkor har påverkat 
politiken, samt hur människors rörelser och handlingar 
bidragit till att särskilda platser och rum blivit politiskt 
laddade.

Äreminnen
Personmedaljer och social status i Sverige cirka 1650–1900

Martin Tunefalk
Från 1600-talet fram till sekelskiftet 1900 tillverkades mer 
än 750 personmedaljer i Sverige. Deras enda och uttalade 
syfte var att bevara minnet av stora män, deras handlingar 
och egenskaper. I den hårda metallen och genom möjlig-
heten att kunna sprida budskapet vida kring skulle minnet 
av dessa personer bevaras för all framtid.

I Äreminnen beskriver Martin Tunefalk hur den för-
moderna samhällsuppfattningen gick mot sin upplösning. 
Medaljernas uttryck förändrades gradvis och represente-
rar en föränderlig syn på individ och samhälle. Etablerade 
statusgruppers uttryck omtolkades och fördes över till 
nya aktörer och kontexter. Författaren visar på samhälls-
förändringen med hjälp av det överraskande spännande 
medium som personmedaljen utgör.

HISTORIA

Att bygga ett skolväsende
Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900

Johannes Westberg
Vilka var drivkrafterna bakom utbyggnaden av den svens-
ka folkskolan? Under 1800-talet ökade antalet lärare dra-
matiskt och skolhus byggdes i var och varannan by. Från 
att ha varit en angelägenhet främst för de mer välbärgade 
kom skolan nu att bli en självklar del av människors liv 
och undervisningen en viktig del av barndomen.

I Att bygga ett skolväsende ger Johannes Westberg en 
ny förklaring till skolsystemets tillväxt. Han visar hur 
skolornas antal steg tack vare exempelvis församlingar-
nas organisation och tillgången på arbetskraft och nya 
finansieringsformer.

Författaren uppmärksammar den roll som bönder, tor-
pare och hantverkare spelade i skolväsendets utveckling. 
Även sådant som dagsverken, entreprenadauktioner och 
amorteringslån visar sig tillhöra folkskolans grundläg-
gande förutsättningar.

Att hasta mot undergången
Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i 
Sverige 1730–1830

Leif Runefelt
Under 17- och 1800-talet förändrades inköpsvanorna 
drastiskt i Sverige. Nya varor som kaffe, porslin och 
 bomull gjorde succé. Ett urbant mode och sällskapsliv 
växte fram och krävde både tid och pengar. Gradvis för-
ändrade nymodigheterna människorna, och därmed även 
samhället.

I Att hasta mot undergången belyser Leif Runefelt den 
intensiva samtida debatten om konsumtion. Nya skälls-
ord som härmapor, fjollor och sprätthökar dök plötligt 
upp. De nya beteendena och varorna uppfattades som 
hot efter som de bröt mot ståndssamhällets regler där 
skillnader skulle vara tydliga – man skulle klä och bete sig 
i enlighet med sin sociala ställning. Med ”oordningen” 
uppstod en oro: den nya konsumtionsivern innebar kan-
ske att hela samhället gick mot sin undergång?

HISTORIA

Inb. m. skyddsomslag
400 s. • 150x225 mm
Ill. i sv/v.
978-91-87576-75-1
september 2015

Inb. m. skyddsomslag
264 s. • 150x225 mm
Ill. i sv/v.
978-91-87675-09-6
november 2014

Inb. m. skyddsomslag
448 s. • 150x225 mm
Ill. i sv/v.
978-91-87675-37-9
december 2014

Inb. m. skyddsomslag
368 s. • 150x225 mm
Rikt ill. i fyrfärg
978-91-87675-36-2
maj 2015

http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/magnus-linnarsson/
http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/mats-hallenberg/
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SAMHÄLLE & STADSMILJÖ SAMHÄLLE & STADSMILJÖ

Urban Squares
Spatio-temporal Investigations of Urban Design and Everyday 
Life in the Öresund region

Mattias Kärrholm (red.)
Torget är stadens hjärta. I dess puls och flöden ser vi invå-
narnas rörelser och aktiviteter. Studier av torg, agorologi, 
ger inblickar i vardagslivet på stadens offentliga ytor. I 
Urban Squares presenterar fyra forskare fallstudier de gjort 
av torg i Malmö och Köpenhamn. Författarna beskriver 
hur människor reser kring, äter vid och nyttjar torgen.

Hur har torg- och stadslivet förändrats under senare 
år? Författarna skissar på nya verktyg och metoder för 
att i detalj beskriva olika tidsliga och rumsliga aspekter av 
torgen och deras vardagsliv, men också hur dessa aspekter 
kan påverka stadsplanering och stadsmiljödiskussioner.

Öresundsregionen är ett område i stark förändring 
och de konkreta studierna föder nya idéer till bidrag till 
kreativt stadsmiljöbyggande i en föränderlig värld.

Urbanismer
Dagens stadsbyggande i retorik och praktik

Krister Olsson, Daniel Nilsson & Tigran Haas   
(red.)
Städer påverkas och präglas idag av samhällsförändringar 
som globalisering, klimatförändringar, segregation och 
regionalisering. Över hela världen diskuteras utmaningarna 
och lösningarna formuleras i olika stadsbyggnadsideal – 
urbanismer. Fem sådana dominerar samtalet: ny-urbanism, 
post-urbanism, vardagsurbanism, grön urbanism och re-
urbanism.

I Urbanismer diskuterar forskare, planerare och arkitekter 
ideal och praktik. Vilka uttryck och föreställningar känne-
tecknar städerna? Hur ser önskvärda stadsmiljöer ut?

Genom att belysa drivkrafter och faktorer som påverkar 
stadsutvecklingen vill författarna peka på hur och varför 
staden utvecklas i en viss riktning. Boken ger överblick över 
trenderna och deras påverkan på svenskt stadsbyggande. 

Mjukband med flik
240 s. • 150x225 mm
Ill. i sv/v.
978-91-88168-04-7
december 2015

Inb. m. skyddsomslag
192 s. • 150x225 mm
Rikt ill. i sv/v.
978-91-87675-49-2
november 2015

Social Transformations 
of Scandinavian Cities 
Nordic Perspectives on Urban Marginalization 
and Social Sustainability

Magnus Johansson, Erica Righard 
& Tapio Salonen (red.)
De skandinaviska länderna förknippas med generös of-
fentlig service och låga fattigdomstal, men verkligheten har 
ändrats dramatiskt. Bristande social uthållighet och integra-
tion i nordiska storstäder följer globala utvecklingsmönster.

Social Transformations of Scandinavian Cities bidrar till 
litteraturen om urban utveckling. Genom teoretiska och 
empiriska analyser av marginalisering, ojämlikhet, boende-
segregation och politiska beslut belyser författarna hur 
stadsmiljöer i Danmark, Norge och Sverige förändrats.

Författarna vill utmana föreställningarna om Skandi-
navien som fridfulla undantagszoner. De konstaterar att 
städerna nu hanterar utmaningar som sedan länge funnits i 
andra länder. Men hur angrips problemen med en nordisk 
välfärdspolitik som grund?

Divided Cities
Governing Diversity

Annika Björkdahl & Lisa Strömbom (red.)
I Divided Cities blir staden ett prisma för att kartlägga 
komplexa processer av konflikt, segregation, demokrati-
sering och politisk styrning.

Vilka förutsättningar har den offentliga förvaltningen 
för att lösa omtvistade frågor i delade städer? Fors-
karna studerar här bland annat Köpenhamn, Mostar, 
Kapstaden, Belfast och Jerusalem – städer med vitt skilda 
erfarenheter av konflikt, fred och demokrati. 

Författarna kartlägger verktyg, strategier och erfaren-
heter av konfliktlösning i de olika städerna. De skapar 
en nyanserad förståelse för hur stadens aktörer hanterar 
utmaningar så som segregation och marginalisering. Med 
hjälp av djuplodande fältstudier utifrån urbana kon-
fliktlösnings- och förvaltningsperspektiv presenteras ny 
teoretisk och empirisk kunskap.

Inb. m. skyddsomslag
304 s. • 150x225 mm
978-91-87675-73-7
november 2015

Inb. m. skyddsomslag
275 s. • 150x225 mm
978-91-87675-45-4
mars 2015

http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/annika-bjorkdahl/
http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/lisa-strombom/
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Den uppskjutna vreden
Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet

Jens Ljunggren
Hur har känslor påverkat svensk politik? Känslor rörs 
upp och används aktivt i retorik och argumentation, 
men hur har de fått människor att uppleva sig själva 
och agera politiskt?

I Den uppskjutna vreden problematiserar historikern 
Jens Ljunggren den ”känslopolitik” som svensk soci-
aldemokrati bedrivit och drar i sin studie nytta av ny 
forskning om känslors betydelse i politiken.

Socialistiska rörelser har konsekvent betonat och 
tillvaratagit känslor som vrede och ilska. Den svenska 
socialdemokratin har utnyttjat den politiska vreden, 
men ännu oftare har man velat begränsa och kanalisera 
den till andra känslouttryck. Författaren visar vad den 
socialdemokratiska känslopolitiken har betytt för par-
tiets politiska dominans i Sverige under 1900-talet.

Mindfulness
Tradition, tolkning och tillämpning

Katarina Plank (red.)
Mindfulness har snabbt ökat i popularitet de senaste 
åren, och i Sverige har metoden kommit att få stort 
genomslag i vården i form av olika behandlingsmetoder.

I den tvärvetenskapliga volymen Mindfulness läg-
ger författarna humanistiska, samhällsvetenskapliga 
och beteendevetenskapliga perspektiv på företeelsen. 
De gör nedslag även bland praktiserande aktörer och 
stimulerar till samtal mellan akademi och fältet där 
mindfulness lärs ut.

För första gången samlas forskare för att ge nya in-
fallsvinklar på hur idéerna omtalas och synliggörs, och 
hur detta påverkar vår uppfattning om vad mindfulness 
”är”. Antologins kritiska reflektioner syftar till att 
nyansera den populära uppfattningen att detta handlar 
enbart om ”medveten närvaro”.

Den goda viljan
Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och 
västra Jämtland

Catarina Lundström
Missionsverksamhet innebär i bästa fall att människor 
möts och nya världar öppnas. I Den goda viljan står 
möten mellan religioner och kulturer i fokus – mellan 
kristna och muslimer, samer och svenskar och mellan 
kvinnor med olika bakgrund. Men hur jämlika var 
dessa möten? Kanske skedde samvaron mer på den 
enas villkor?

Historikern Catarina Lundström utgår från 
organisationen Kvinnliga Missions Arbetare, KMA, 
i sin studie av mötet mellan ”vi” och ”dom”. Via ett 
ålderdomshem för samer i västra Jämtland och en 
verksamhet med kvinnor och barn i tunisiska Bizerte 
låter författaren oss följa missionärernas arbete. 
Vänskapsband knöts för livet. Men motsättningar och 
intressekonflikter fanns också. Vad kan vi lära oss av 
dessa möten idag?

Inb. m. skyddsomslag
336 s. • 150x225 mm
978-91-88168-02-3
september 2015

Inb. m. skyddsomslag
240 s. • 150x225 mm
978-91-87675-17-1
december 2014

Inb. m. skyddsomslag
264 s. • 150x225 mm
Ill. i sv/v.
978-91-87675-59-1
mars 2015

POLITIK, INTERAKTION & RELIGION POLITIK, INTERAKTION & RELIGION

Att konstruera en kvinna 
Berättelser om normer, flickor och tanter
Karin Lövgren (red.)
978-91-88168-25-2  
Begrepp som ”flicka” och ”tant” är tänjbara och 
ibland motsägelsefulla. Här blir flickan, tjejen, 
kvinnan och tanten prismor för kulturella före-
ställningar, ålderslandskap och sociala gräns-
dragningar.

Religion, Law and Democracy
New Challenges for Society and 
Research
Anna-Sara Lind, Mia Lövheim & Ulf Zackarias-
son (red.)
978-91-88168-23-8
Hur hanterar man religion i dess alltmer plura-
listiska uttryck och komplexa former i sekulari-
serade länder? Forskarna studerar här interak-
tion och förhandlingsprocesser mellan olika 
trosinriktningar och troende medborgare å ena 
sidan och stater, juridiska system, media och 
icke-troende invånare å den andra.

Socialismens mytologi
Stil och symbolik kring sekelskiftet 1900
Stefan Arvidsson
978-91-88168-26-9
En studie över hur mytiska motiv och gestalter har 
använts inom socialistisk konst och propaganda. 
Den ger en övergripande bild av socialismens bruk 
av mytologier samtidigt som den fördjupar sig i de 
kulturtraditioner och den ”socialistiska idealism” som 
dominerade arbetarrörelsens stil från Pariskommu-
nen fram till första världskriget.

Sensitive Objects
Affects and Material Culture
Jonas Frykman & Maja Povrzanovic Frykman (red.)
978-91-87675-66-9 
Visst hyser vi känslor för somliga materiella ting – 
resväskans utvalda innehåll eller föremål som går 
i arv till exempel. Här är en spännande samling 
av fältarbeten från forskare, främst etnologer, som 
anlägger materiella perspektiv inom det allt vikti-
gare forskningsområdet om betydelsen av känslor 
och affekter.

http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/katarina-plank/
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Att räkna ut ljusets strålar. Forskningspraktik 
och teoribildning i fysiken
Bengt Enflo
ISBN 978-91-87121-98-2 | 2014
Hur går teoretisk forskning i fysik och andra 
naturvetenskaper till? Här är en bred skildring av 
forskningens vardag med en rad detaljer kring 
ämnesval, problem och genomförande.

Beauty Box. Filmstjärnor och skönhetskultur i det 
tidiga 1900 -talets Sverige
Therése Andersson
ISBN 978-91-87351-20-4 | 2014
I Beauty Box belyser historikern Therése Andersson 
representationer av kvinnliga filmstjärnor och bilden 
av mode och kosmetik i svensk veckopress, främst 
tidningen Filmjournalen.

Crisis and Migration. Implications of the 
Eurozone Crisis for Perceptions, Politics, and Policies 
of Migration
Pieter Bevelander & Bo Petersson (red.)
ISBN 978-91-87351-30-3 | 2014
Här studeras effekterna av EU-krisen på politik i 
allmänhet och migrationspolitik i synnerhet. I fallstudier 
belyses hur den nedgången påverkat det dagliga livet 
och den konkreta politiken.

Den tillfälliga husmodern. Hemvårdarinnekåren 
i Sverige 1940–1960
Karin Carlsson 
ISBN 978-91-87351-38-9 | 2013
Karin Carlsson studerar hem- och omsorgsarbetet som 
politisk fråga och professionaliseringsprojekt. Med 
hemvårdarinnan skulle hushållsarbetet omvandlas till ett 
eftertraktat och respektabelt yrke.

Det förflutna i framtidens stad.Tankar om 
kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling
Daniel Nilsson & Krister Olsson (red.)
ISBN 978-91-87351-39-6 | 2014
Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle där kultur- 
och stadsmiljöerna på olika sätt är ”produkter” och 
”resurser”. Men hur påverkas kulturarvet och vår syn 
på det? 

Förmoderna offentligheter. Arenor och uttryck 
för politisk debatt 1550–1830
Leif Runefelt & Oskar Sjöström (red.) 
ISBN 978-91-87351-12-9 | 2014
Gränsdragningen mellan privat och offentligt har fått 
ny aktualitet idag, men hur gjordes uppdelningen 
mellan den privata och den offentliga sfären under 
svensk tidigmodern tid?

Genusförbart. Inspiration, erfarenheter och 
metoder för mångfald i museiarbete. 
Katherine Hauptman & Kerstin Näversköld (red.)
ISBN 978-91-87675-05-8 | 2014
Författarna skissar på hur museer kan använda 
mångfalds- och genusarbete i verksamheten. 
Erfarenheter, intervjuer och övningar ger verktyg för 
utställningar, samlingar och även museernas ledning.

Hellre fri än filmare. Filmverkstan och den fria 
filmen.
Lars Gustaf Andersson & John Sundholm
ISBN 978-91-87675-07-2 | 2014
Filmverkstan sätts in i ett filmhistoriskt sammanhang och 
de kulturpolitiska aspekterna diskuteras. Filmverkstan 
var, menar författarna, ett experiment i kulturell 
demokrati.

Historia som kunskap. Innehåll, mening och 
värden i möten med historia
Niklas Ammert 
ISBN 978-91-87351-37-2 | 2013
Vad kan man när man kan något om historia? 
Vad är viktigt och hur lär man sig det? Ammert 
belyser frågorna teoretiskt och empiriskt i kursplaner, 
läroböcker och den enskilda elevens värld.

Hype. Bestsellers and Literary Culture
Jon Helgason, Sara Kärrholm & Ann Steiner 
(red.)
ISBN 978-91-87675-06-5 | 2014
I Hype studeras bestsellern i närbild och sambanden 
mellan kultur, marknad och individ blir uppenbara. 
Vilken roll har författaren i dagens medielandskap, och 
kan man skapa hype mad avsikt?

Makt och missnöje. Sockenidentitet och 
lokalpolitik 1970–2010
Martin Åberg & Christer Ahlberger (red.)
ISBN 978-91-87675-12-6 | 2014
Kommunpartiernas antal har mångfaldigats i Sverige 
sedan 1990-talet. Här sätts de in i ett historiskt 
perspektiv och då syns mönster av att de ger uttryck för 
djupt rotade geografiska identiteter.

Mellan kaos och kontroll. Social ordning i 
svenska flottan 1670–1716
AnnaSara Hammar
ISBN 978-91-87351-09-9 | 2014
Här möter vi människorna i en av stormaktstidens 
största organisationer och arbetsgivare. Hur kunde 
man disciplinera flottans manskap och vilka reaktioner 
väckte det hos de underlydande?

Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården. 
Tankar, kunskaper och processer 2002–2012
Anders Högberg
ISBN 978-91-87351-34-1 | 2013
Högberg granskar kulturmiljövårdens mångfaldsarbete 
under tio år. Museerna är viktiga aktörer i samhället 
som iscensätter miljöer och aktiviteter där mångfald 
kommer till uttryck. 

När verkligheten inte stämmer med 
kartan. Lokala förutsättningar för hållbar utveckling
Mikael Wallström (red.) 
ISBN 978-91-87675-10-2 | 2014
Hållbar utveckling av den svenska landsbygden tycks 
ouppnåelig. Kanske kan vi vända på perspektiven 
och utgå från de lokala förutsättningarna för att få 
livskraftiga samhällen?

Periferi och centrum. Texter om marginalisering i 
förmodern tid
Eva-Carin Gerö & Hans-Roland Johnsson (red.) 
ISBN 978-91-87351-35-8 | 2014
Att specifikt studera marginalisering kan vara ett sätt 
att förstå förhållanden och maktrelationer i historien: 
somliga syns och hörs medan andra förblir ”i 
marginalen”. 

Re-Mapping Lagerlöf. Performance, 
Intermediality and European Transmissions
Helena Forsås-Scott, Lisbeth Stenberg & Bjarne 
Thorup Thomsen (red.) 
ISBN 978-91-87351-21-1 | 2014
Aktuell forskning om Selma Lagerlöf i en samlad 
volym. De tvärvetenskapliga dimensionerna över genrer, 
medier och discipliner i dagens forskning lyfts fram. 

Saltets pris. Svenska slavar i Nordafrika och 
handeln i medelhavet 1650–1770 
Joachim Östlund
ISBN 978-91-87675-16-4 | 2014
Joachim Östlund berättar om svenska sjömän som 
såldes som slavar på auktion på den ökända kusten 
kring Alger. De arbetade på fartygen som skeppade 
hem det viktiga saltet till Sverige.

Socialdemokrater möter invandrare. 
Arbetarrörelsen, invandrarna och främlingsfientligheten  
i Landskrona 
Hans Wallengren
ISBN 978-91-87351-40-2 | 2014
Hans Wallengren studerar hur arbetarrörelsen hanterat 
segregation och främlingsfientlighet i Landskrona efter 
1945. Han blottlägger attityder och tänkesätt som 
påverkat politiken konkret.

Stadens sopor. Tillvaratagande, förbränning och 
tippning i Stockholm 1900–1975
Ylva S. Sjöstrand 
ISBN 978-91-87675-08-9 | 2014
Stockholms sopor har dumpats, använts som utfyllnad, 
eldats upp och även sålts. Metoderna har skiftat med 
avfallets innehåll och idéer kring effektiv bearbetning 
och tillvaratagande av värdet i soporna. 

Svensk snillrikhet? Nationella föreställningar om 
entreprenörer och teknisk begåvning 1800–2000
Staffan Bergwik, Michael Godhe, Anders Houltz 
& Magnus Rodell (red.)
ISBN 978-91-87351-24-2 | 2014
Författarna visar hur idéer om svensk fallenhet för teknik 
använts i politiska syften. Snillet har blivit förebild i 
debatter om allt ifrån skolfrågor och satsningar på 
teknikdrivna företag.

Therapeutic Uses of Storytelling. An 
Interdisciplinary Approach to Narratiion as Therapy
Camilla Asplund Ingemark (red.)
ISBN 978-91-87351-15-0 | 2013
Hur kan berättelser, skriftliga och muntliga, hjälpa 
människor som lider av svåra trauman? Intressanta 
fallstudier från bloggar, poesi och memoarer från 
antiken till idag.

Tracing Old Norse Cosmology. The World 
Tree, Middle Earth and the Sun in Archaeological 
Perspectives
Anders Andrén
ISBN 978-91-85509-38-6 | 2014
Idéer om världsträdet, Midgård och solen spåras i 
bilder och materiell kultur från skandinavisk förhistoria 
och diskuteras i en dialog mellan arkeologi och den 
litterära isländska traditionen. 

Welcome home Mr Swanson. Swedish 
Emigrants and Swedishness on Film
Ann-Kristin Wallengren
978-91-87675-11-9 | 2014
Engelsk utgåva av Välkommen hem Mr 
Swanson. Svenska emigranter och svenskhet på film 
som utkom 2013. Filmvetaren A-K Wallengren visar 
hur emigrationen till USA och den svenskamerikanske 
återvändaren skildrats i svensk film, särskilt mellan 
1910 och 1950.
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