
NORDIC 
ACADEMIC 
PRESS
1997–2012

NAP



2 3

Fira med oss!

Moderna historier
Skönlitteratur i det moderna samhällets framväxt
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Året var 1997 då vi efter några  
år av framgångsrik populärveten- 
skaplig utgivning blev tillfrågade  
om vi ville ge ut ett manus med  
rent vetenskaplig inriktning. Med erfarenhet från arbetet med 
tidskriften Populär Historia och böckerna i Historiska Media  
var en ny typ av utgivning intressant. Men hur skulle vi kom-
binera vår uttalat populärvetenskapliga profil med nischade 
djupanalyser och kvalificerade forskningsdiskurser? Hur skulle 
den akademiska texten hitta sin målgrupp?
Svaret blev ett nytt förlag med akademisk inriktning: Nordic 
Academic Press. Grundidén var att hjälpa forskare ta fram väl-
redigerade böcker i en vacker form. De flesta författarna fanns 
i vårt nätverk: på universiteten, museer och andra institutioner. 
Vår första bok visade vägen för vår kommande utgivning. Det 
var en antologi, Gene Technology and the Public, och det som 
kännetecknar den boken – den engelska texten och de human-
istiska perspektiven – kom att bli viktiga komponenter i vår 
framtida utveckling.
Nu publicerar vi svenska och engelska böcker om vartannat och 
vår distribution fungerar lika bra i USA som i Sverige. Böckerna  
är tillgängliga via de internationella internetbokhandlarna, pre- 
senteras för bibliotek och forskningsinstitutioner runtom i värl-
den, och skickas ut för recensioner i såväl vetenskapliga skrifter 
som annan media. Det är glädjande att se att många av våra 
titlar uppmärksammas i media. Hösten 2011 dök exempelvis 
avhandlingen Snuten i skymningslandet upp i 16 olika artiklar  
och recensioner i både dagspress och vetenskaplig press.
Nästa spännande steg är e-bokutgivning. Under flera år har vi 
varit tillgängliga via Google Bookpartner, en portal för elektro-
nisk sökning av vetenskapligt innehåll i böcker. I år börjar vi  
lansera NAP-böcker som e-böcker runt om i världen, något 
som gör att även vissa äldre titlar, som inte kunnat köpas ens 
genom antikvariat, kan möta publiken igen.
Det första årets utgivning med tre titlar har nu vuxit till runt  
15 böcker per år. I den här jubileumskatalogen vill vi visa bred-
den i utgivningen från starten till idag och vi har fått med  
nästan alla böcker. De bildar en omfattande provkarta  
i något yvig tematisk ordning. Jag önskar dig trevlig  
bläddring bland nytt och gammalt i en utgivning  
som andas kunskap, kvalitet och vacker form!© NORDIC ACADEMIC PRESS 2012

FORM: MEDIAMONSTRET, LUND

ISBN: 978-91-85509-98-0

samhällsutvecklingen var dramatisk, komplex och motsägelsefull under 1800- 
och 1900-talen. Skönlitteraturens personliga historier ger oss möjlighet att skärskåda  
en del moderniseringsprocesser som pågick i Sverige – detta står i fokus här.

isbn 978-91-85509-65-2 | 2011/2012
 

JUBILEUMSÅRETS NYHETER

INNEHÅLL

Minnesgömmor
Berättelser om föremål gömda i jorden i Estland under  
andra världskriget

Mats Burström 

Treasured memories
Tales of buried belongings in wartime Estonia

charlotte merton (övers.)

under hösten 1944 flydde 70 000 ester undan Röda armén och nästan hälften av 
dem kom till Sverige. Många grävde ned värdefulla ägodelar som inte kunde tas med 
på flykten. Mats Burström berättar om skatter och livsöden i världshistoriens skugga 
och diskuterar vikten av föremål för vår förmåga att minnas.

sv. isbn   978-91-85509-72-0  
eng. isbn  978-91-85509-87-4 | mars 2012
 

Björn Andersson 
Förlagschef
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Echoes of the Holocaust Historical Cultures in Contemporary Europe  
Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.) isbn 978-91-89116-52-8  | 2003

Kompentent antologi med frågeställningar kring vår förståelse av en av mänsklighetens värsta 
katastrofer och hur den framställts i fakta och fiktion.

Social Militarisation and the Power of History.  
A Study of Scholarly Perspectives 
Dick Harrison isbn 978-91-89116-08-5  | 1999

Studie kring stereotypa fördomar och hur de formats av historiografin över tiden och på 
vilket sätt det påverkat uppfattningar om att det finns goda och onda kulturer.

Platser för en bättre värld.  Auschwitz, Ruhr och röda stugor 

Peter Aronsson (red.) isbn 978-91-85509-13-3 | 2009

Platser som påminner om det förflutna skapar en länk mellan dåtid och nu – en samling  
tänkvärda texter om historiebruk.

Nordic Narratives of the Second World War.  
Studies in Contemporary Historiography  
Henrik Stenius, Mirja Österberg & Johan Östling (red.) 
isbn 978-91-85509-49-2  |  2011

Här skärskådar en grupp historiker minnesbilder av kriget, 
historiografin och historieskrivningen i Danmark, Norge, Finland, 
Island och Sverige under efterkrigstiden.

The Chronicle of Duke Erik
 A verse epic from medieval Sweden

Erik Carlquist & Peter C. Hogg (övers.) 
förord: eva österberg

isbn 978-91-85509-57-7 |  maj 2012

HISTORIA, IDÉHISTORIA, EKONOMISK HISTORIA

Medicine, morality and political culture
Legislation on venereal disease in five Northern European  
countries, c.1870–c.1995

Ida Blom

jämförande analys av lagstiftningen kring veneriska sjukdomar i tre skandinaviska länder  
samt Tyskland och Storbritannien. Ida Blom kartlägger samspelet mellan medicinsk mening och poli- 
tisk opinionsbildning och synar resultaten av politiska beslut i kampen mot spridning av sjukdomarna.

isbn 978-91-85509-73-7 |  mars 2012

äntligen är Erikskrönikan översatt till engelska! Den rimmade verskrönikan från 1300-talet är 
vår mest kända höviska text och en viktig historisk källa. Med en introduktion av Eva Österberg och 
informativa bilder får vi dessutom i denna utgåva en bild av Sverige i riddarnas tid.

JUBILEUMSÅRETS NYHETER

More than Mythology
Narratives, Ritual Practices and Regional Distribution in Pre-Christian  
Scandinavian Religion

Catharina Raudvere & Jens Peter Schjødt (red.)

här tänjs de konventionella gränserna för studier av fornnordisk religion i både 
tid och rum. Författarna sätter bland annat samiskt och finskt material i relation till det fornnor-
diska, och flera av dem anlägger ett långtidsperspektiv.

isbn 978-91-85509-71-3 |  april 2012
 Organizing history. Studies in Honour of Jan Glete   

Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg, Orsi Husz & Jonas Nordin (red.) 
isbn 978-91-85509-64-5 | 2011

En hyllning till Jan Gletes arbete med fokus på samverkan mellan organisationer, norm-
system och institutionell förändring.

Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in  
History and Memory Anne Eriksen & Jon Vidar Sigurdsen (red.)  
isbn 978-91-85509-33-1 | 2009

Fallstudier av hur det förflutna ”förhandlas” i nuet: historiska händelser får olika betydelse i  
kollektiva och individuella minnen.
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Våld. Representation och verklighet  
Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.)  
isbn 978-91-89116-87-0 | 2006

Här väcks komplexa frågor om hur berättelser om våld i t.ex. krigspropaganda, lagstadgar 
eller filmkatastrofer skiljer sig från våldets verkligheter. 

Våldets mening. Makt, minne, myt  
Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.)  
isbn 978-91-89116-77-1 | 2004

Om våldshandlingar synade ur långtidsperspektiv över historien och hur våld återspeglar 
den kultur och samtid de utspelar sig i.

Offer för brott. Våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia  
från reformationen till nutid   
Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg & Eva Österberg 
isbn 978-91-85509-21-8 | 2002

Här ges exempel på hur samhällets syn på brottsoffer har förändrats radikalt  
genom historien.

Drabbade barn.   
Aga och barnmisshandel i Sverige från reformationen till nutid  
Eva Bergenlöv isbn 978-91-85509-12-6 | 2009

En närstudie av synen på barnaga i svensk lag och verklighet från reformationen till nutid.

Kvinnor och våld. En mångtydig kulturhistoria
Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.) 
isbn 978-91-89116-78-8 | 2005

En nyanserande antologi om den ofta förenklade könskodningen av våldet: kvinnorna är 
inte alltid våldets offer utan ibland dess förövare.

Läkarnas blanka vapen. Svensk smittskyddslagstiftning i historiskt perspektiv 
Anna Lundberg isbn 978-91-85509-08-9 | 2008

Granskande studie av hur man lagstiftat kring veneriska sjukdomar, hur patienterna  
behandlats och vilka känslor detta väckt – från 1800-talet och framåt. 

HISTORIA, IDÉHISTORIA, EKONOMISK HISTORIAHISTORIA, IDÉHISTORIA, EKONOMISK HISTORIA

sagt om allt mellan himmel och jord: 
”Med värme, kunskap och en godhjärtad humor tar Kärnfelt 
oss med på en resa genom svenskt 20-, 30- och 40-tal”  

arvika nyheter

Allt mellan himmel och jord. Om Knut Lundmark, astronomin  
och den publika kunskapsbildningen  
Johan Kärnfelt isbn 978-91-85509-27-0 | 2009

Mycket välskriven idéhistorisk studie om populärvetenskap, astronomi och 
mötet mellan experter och allmänhet. 

Neither Fish nor Fowl. Educational Broadcasting in Sweden 1930–2000  
Bengt Sandin & Maija Runcis isbn 978-91-85509-15-7 | 2010

En studie av kampen kring utbildningsprogrammens roll och radions betydelse för  
politiken i välfärdsstaten.

Två sidor av samma mynt. Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska  
folkhögskolorna Fay Lundh Nilsson & Anders Nilsson (red.)  
isbn 978-91-85509-55-3 | 2010

En genomlysning av spänningar mellan folkbildning och yrkesutbildning vid nordiska  
folkhögskolor genom nedslag bland timplaner och pedagogiska ideal.

Naturalhistoria på resande fot. Om att forska, undervisa och göra karriär  
i 1700-talets Sverige Hanna Hodacs & Kenneth Nyberg  
isbn 978-91-89116-92-4 | 2007

En djupdykning bland resande vetenskapsmän i Linnés anda: vad drev dem och  
forskningen på 1700-talet?

Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige  
Göran Malmstedt isbn 978-91-89116-31-3 | 2002

Här belyses folklig religiositet och mentalitet under 1600-talet. Sockenbornas och  
kyrkans uppfattningar kolliderade ibland trots den allmänt starka gudstron.
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HISTORIA, IDÉHISTORIA, EKONOMISK HISTORIA

NORDIC ACADEMIC PRESS har sedan 1997 givit ut i runda tal 150 böcker, 
det vill säga ett tiotal böcker per år.

Av de många fina böcker vi hittills gjort är cirka 110 skrivna på svenska, 
någon med inslag av andra nordiska språk som i Platser för en bättre värld, 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor. Våra böcker på engelska uppgår idag till 
nästan 50 stycken. 

Vi har ungefär lika många monografier som antologier i vår utgivning. Många 
av böckerna är resultat av större forskningsprojekt där flera forskare samlats 
med olika perspektiv kring ett sakämne eller material. 1648. Den westfaliska 
freden är ett sådant intressant antologiprojekt där även en nyöversättning av 
fördragstexten utgör en del av boken. Sex av antologierna är festskrifter till 
framstående forskare som hyllats av sina kollegor i den finaste formen av alla 
– exempelvis 1973. En träff med tidsandan.

Den tunnaste av våra utgivna böcker har ett omfång på 117 sidor men 
tankeinnehållet i Gene Technology and Economy är desto fylligare. Den bok 
som har störst omfång är hela 859 sidor; Snuten i skymningslandet är en 
avhandling där det studerade materialet verkligen kräver sitt utrymme! Nära 
samma omfång har även en annan avhandling: En jude är en jude är en jude. 
Med sina 624 sidor i A4-format med hundratals bilder tar den vårt bildre-
kord. 

Vi kan stolt konstatera att vi samarbetat med 25 doktorander som skrivit 
avhandlingar i ämnena historia, idéhistoria, religionshistoria, arkeologi, etno-
logi, litteratur- och filmvetenskap. En av våra tidiga avhandlingar som rönt 
stort intresse är Inget landskap är en ö. 

NAP:s utgivning fördelar sig på flera ämnesområden. Historia med dess  
underavdelningar dominerar med cirka 40 procent av titlarna; arkeologi 
utgör ungefär 14 procent; samhälls-och statsvetenskapliga perspektiv runt 
12 procent; etnologi kring 8 procent, medan konst-, film- och litteraturvet-
enskap står för cirka 6 procent. Det är ibland svårt att dra skarpa gränser 
mellan disciplinerna och ungefär 20 procent av våra böcker har inslag av 
tvärvetenskaplig karaktär. Etik och genteknik. Filosofiska och religiösa perspek-
tiv på genterapi är ett lyckat exempel på givande arbete med tvär- 
vetenskapliga perspektiv.

Vi är mycket stolta över vår samlade utgivning och glada för  
arbetet nära de kunniga forskare och skribenter som vi haft  
förmånen att samarbeta med – utan er och god forskning,  
ingen vetenskaplig utgivning eller Nordic Academic Press. 
Tack för de år som gått – nu sätter vi fokus på ännu bättre 
och intensivare spridning av intressant litteratur!

JU
BI

LE
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SÅ
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T 
20

12 15 år sätter spår!

Different Paths to Modernity. A Nordic and Spanish Perspective 
Magnus Jerneck (red.) isbn 978-91-89116-54-2 | 2005

Intresseväckande antologi om moderniseringen och dess revolutionerande verkan – här 
jämförs bl. a. läskunnighetens roll i Sverige, Danmark och Spanien.

1648. Den westfaliska freden. Arv, kontext och konsekvenser  
Peter Haldén (red.)  
isbn 978-91-85509-28-7 | 2009
Fredsfördragen i modern svensk översättning och en samling nytolkningar  
som står i kontrast mot den traditionella synen på freden.

Gud verkar med naturliga medel. Pestens härjningar i Skåne 1710–1713  

Bodil Persson isbn 978-91-89116-89-4  | 2006

En granskning av hur kulturella sedvänjor kring sjukdom, död och begravning påverkade 
pestens framfart och hur man försökte hejda den.

Fornstora dagar, moderna tider.  
Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte   
Ulf Zander isbn 978-91-89116-23-8 | 2001

Avhandling som undersöker historiebruk i svensk offentlighet under 1900-talet.

National Relations.   
Public diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945–1970

Nikolas Glover isbn 978-91-85509-66-9  | 2011

Avhandling som i historiskt perspektiv belyser politiska processer och ekonomiska  
intressen bakom Svenska institutet, liksom de självbilder av Sverige som torgförts.

Hotad idyll. Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig
Kim Salomon, Lisbeth Larsson & Håkan Arvidsson (red.)
isbn 978-91-89116-76-4  | 2005

En rundmålning av Sverige under kalla kriget och de meningsskapande berättelser som 
mötte vanliga människor i teve, böcker och reseskildringar.
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Från överklass till medelklass. 
Studier i den sociala dynamiken inom Sveriges adel 1600–1900  

Ingvar Elmroth isbn 978-91-89116-18-4 | 2001

Standardverk om hur den svenska adeln förlorade makt då antalet poster i svensk krigs- 
och statsapparat växte och även ofrälse fick viktiga ämbeten. 

The Agrarian History of Sweden. From 4000 BC to AD 2000

Janken Myrdal & Mats Morell (red.) isbn 978-91-85509-56-0  |  2011

Den första kompletta översikten på engelska över svensk jordbrukshistoria från  
neolitikum till idag.

HISTORIA, IDÉHISTORIA, EKONOMISK HISTORIAHISTORIA, IDÉHISTORIA, EKONOMISK HISTORIA

Statsmakt till salu. Arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det 
svenska riket 1618–1635

Mats Hallenberg isbn 978-91-85509-04-1 | 2008

En klarsynt inblick i skatteadministrationens egenheter som belyser förhållandet mellan  
offentlig makt och privat kapital i början av stormaktstiden.

Ödets teater. Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början

Andreas Hellerstedt isbn 978-91-85509-24-9 | 2009

Idéhistorisk avhandling om den folkliga sinnebilden av hur försynens makt orsakade den 
svenska stormaktens prestigeförluster på den europeiska krigsscenen.

Lydnad i karolinernas tid. 

Magnus Perlestam isbn 978-91-85509-03-4 | 2008

Fascinerande inblick i vad »lydnad» innebar bland svenska militärer kring sekelskiftet 1700. 
 

sagt om lydnad i karolinernas tid: ”Ett värdefullt bidrag till  
kunskapen om den karolinska armén och därmed också om  
tidigmodern mentalitet i stort”

kyrkohistorisk årsskrift

Admiral Sir John Norris and the British Naval Expeditions to the Baltic 
Sea 1715–1727 
David Denis Aldridge isbn 978-91-85509-31-7 | 2009

Marinhistorisk studie om en engelsk amiral och diplomat som bedrev handel med  
stormakterna runt Östersjön.

Postgång på växlande villkor 
Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden  
Magnus Linnarsson isbn 978-91-85509-42-3 | 2010

Avhandling om det svenska postväsendet och dess föränderliga organisation under 
1600-talet.

Gatehus och gatehusfolk i skånska godsmiljöer. 
Christer Lundh & Kerstin Sundberg (red.) isbn 978-91-89116-29-0 | 2002

En utförlig genomgång av förhållandena på skånsk landsbygd på 1500–1800-tal och folket 
kring godsen, särskilt gatehusen och de som bodde i dem.

Gods och bönder från högmedeltid till nutid.  
Kontinuitet genom omvandling på Vittskövle och andra skånska gods
Sten Skansjö, Mats Olsson & Kerstin Sundberg (red.) 
isbn 978-91-89116-59-7 | 2006

En resa genom det skånska godslandskapets historia från medeltid till 1900-tal.

Modernisation and Tradition. European Local and Manorial Societies 1500–1900 
Kerstin Sundberg, Tomas Germundsson & Kjell Hansen (red.) 
isbn 978-91-89116-40-5 | 2005

En kritisk analys av förändringar i gods- och lokalsamhällen ur makro- och mikroperspektiv.

Bönder och ståndspersoner. Ägare och brukare av skattegårdar i Färentuna 
härad 1718–1795 
Birgitta Roeck Hansen isbn 978-91-85509-47-8 | 2010

En beskrivning av hur förändringar i ägandestrukturer påverkat landskapet, familjelivet och 
den agrara utvecklingen i 1700-talets Mälardalen.

Stat, stormakt och säterier. Agrarekonomisk utveckling och social integration  
i Östersjöområdet 1500–1800 Kerstin Sundberg isbn 91-89116-21-4 | 2001

En jämförande studie av statsförvaltningens modernisering, social dynamik och agrar  
utveckling i Polen, Litauen, Sverige och Finland.

sagt om the agrarian history of sweden:  
”It is an indispensable work, and an achievement which 
we must hope others will emulate.”

professor richard hoyle,  
president of the european rural history society
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Kvinnor vid maktens sida. 1632–1772  

Svante Norrhem
isbn 978-91-89116-91-7 |  2007

Svante Norrhem lyfter fram den roll som inflytelserika politikers hustrur spelade 
under perioden 1632 till 1772.
 

För freden och rösträtten.  
Kvinnorna och den svensk-norska unionens sista dagar  
Inger Hammar isbn 978-91-89116-72-6 | 2004

En studie av kvinnornas betydande roll vid upplösningen av den svensk-norska unionen, 
något som sällan lyfts fram i forskningen.

The Age of Abbesses and Queens. 
Gender and Political Culture in Early Medieval Europe  
Dick Harrison isbn 978-91-89116-04-7  | 1998

Kvinnor hade ofta en dominerande roll i Europa under tidig medeltid, och denna historio-
grafiska studie understryker genusperspektivets värde i återgivning av politisk historia.

Stånd och genus i stormaktstidens Sverige
Kekke Stadin isbn 978-91-89116-29-4 | 2005

En närstudie av hur kvinnligt och manligt konstruerades och uppfattades, och hur makt-
positioner kopplades till könstillhörighet under stormaktstiden. 

Kristen manlighet. Ideal och verklighet 1830–1940 

Yvonne Maria Werner (red.) isbn 978-91-85509-00-3 | 2008

Antologi som skissar på villkor och utvecklingslinjer som varit tongivande för mannens  
roller i och utanför kyrkorummen.

HISTORIA, IDÉHISTORIA, EKONOMISK HISTORIAHISTORIA, IDÉHISTORIA, EKONOMISK HISTORIA

Vill ni se en stjärna? Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919–1953  

Eva Blomberg isbn 978-91-89116-84-9 | 2006

Forskning kring varför vi fascineras av stjärnor och kändisar och hur en stjärnimage skapats 
förr och nu.

Ceremoniernas makt.  
Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier  
Malin Grundberg isbn 978-91-89116-73-3 | 2005

Avhandling om Vasatidens kungliga ceremonier : deras utformning och funktion berättar  
om maktstrukturerna i samhället.

Inget land för intellektuella. 68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella  
Jens Ljunggren isbn 978-91-85509-14-0  | 2009

En analys av hur 68-revolten förändrade synen på de intellektuella i Sverige – särskilt  
i politiska vänsterkretsar.

Political Change and the Rise of Labour in Comparative Perspective.  
Britain and Sweden 1890–1920

Mary Hilson isbn 978-91-89116-71-9 | 2006

En undersökning och jämförelse av skillnader och likheter hos två av de arbetarrörelser 
som växte sig starka i Europa under början av 1900-talet.

Swedish and German Liberalism. From Factions to Parties 1860–1920 
Martin Åberg isbn 978-91-85509-54-6  | 2011

Två jämförande regionala fallstudier som visar skillnader och likheter i svensk och tysk  
liberalism under tidig partiorganisation.

Politikern i svensk satir 1950–2000. Från folkhemspamp till välfärdsmanager

Martin Åberg isbn 978-91-89116-83-2 | 2006

Upplysande sondering av satirens gestaltningar av politikerrollen har förändrats: från  
sinnebilden av en folkligt förankrad kraft till utmålandet av en egennyttig karriärist.

sagt om bärande band:  
”An important contribution to the study of 
medieval political culture” 

american historical review

Bärande band. Vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida  
Nordeuropa ca 1000–1200  Lars Hermanson  
isbn 978-91-85509-19-5  |  2009

Medeltidshistorikern Hermanson visar hur vänskapsband gav struktur åt samhället  
i politiska och religiösa sammanhang genom den sociala hierarkin.

Politik, makt och genus i historien
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Historieforskning på nya vägar 
Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros & Ulf Zander (red.)  
978-91-89116-82-5  | 2006

Möten med historiens mångfald
Lars Berggren, Klas-Göran Karlsson & Charlotte Tornbjer (red.)  
isbn 978-91-85509-46-1  | 2010

Fascinerande texter med stor ämnesspridning från Nationella forskarskolan i historia.

Nationella forskarskolan i historia

Rysk spegel. Svenska berättelser om Sovjetunionen – och om Sverige  
Kristian Gerner & Klas-Göran Karlsson (red.)
isbn 978-91-85509-10-2 |  2008

Skärskådande texter om hur Sovjetunionen väckt mardrömmar eller sympatier i 
svenska sinnen genom skildringarna av landet i bok- bild- och filmkonst. 

HISTORIA, IDÉHISTORIA, EKONOMISK HISTORIA

Cultural Transformations after Communism. Central and Eastern Europe in Focus 
Barbara Törnquist-Plewa & Krzysztof Stala (red.)  
isbn 978-91-85509-59-1 | 2011

Antologi som beskriver komplexa strukturer som livsstil, värderingar och identitet i fallstudier 
från tidigare kommunistländer som idag är medlemmar i EU.

The Balkans in Focus. Cultural Boundaries in Europe 
Sanimir Resic & Barbara Törnquist-Plewa (red.) 
isbn 978-91-89116-38-2  | 2002

Studier av Balkan: här har folkgrupper länge levt sida vid sida men 1800-talets konflikter 
ställde frågorna om kulturella och fysiska gränser på sin spets och lever än idag. 

Publik arkeologi.  
Fredrik Svanberg & Katty H. Wahlgren 
isbn 978-91-89116-96-2 | 2007

En diskussion om arkeologins kommunikation med allmänheten  
med nedslag kring museernas aktiviteter och visioner för framtiden.

Föreställningar om det förflutna. Arkeologi och rekonstruktion 
Bodil Petersson isbn 978-91-89116-48-1 | 2003

Avhandling som studerar moderna iscensättanden av forntida miljöer från stenålder  
och medeltid.

ARKEOLOGI

Current Swedish Archaeology

Arkeologi & museimiljö

THE SWEDISH ARCHAEOLOGICAL SOCIETY was founded in 1947 as the common 
body for professional Swedish archaeologists with the purpose of furthering research 
and taking part in the public debate. To the ends of discussing current research as well as 
informing the general public of developments within primarily Swedish archaeology, a  
      journal, Current Swedish Archaeology (CSA) is published annually. The journal contains   
         articles mirroring current archaeological research, theoretical trends and it is an  
          integral part of the Society’s work.

           In collaboration with Nordic Academic Press the journal’s layout was redesigned  
           in 2009 and its distribution was improved. Although there are no formal attach-   
          ments between publisher and the society, we have the same vision of spreading
          new Scandinavian research to a wider international audience. NAP are proud to  
          present CSA in an international context through our representatives.

            Please look at the website www.arkeologiskasamfundet.se/csa  
             for more information.

Identity Dynamics and the Construction of Boundaries
Bo Petersson & Eric Clark (red.) isbn 978-91-89116-43-6 | 2003

Tvärvetenskaplig analys av hur identiteter skapas och diskussion kring nationalitet, etnicitet, 
migration och gränspolitik.
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Animals and Humans.  
Recurrent symbiosis in archaeology and Old Norse religion  
Kristina Jennbert 
isbn 978-91-85509-37-9 | 2011

En kartläggning av banden mellan människor och djur och djursymbolik  
under järnålder och vikingatid.

Myter om det nordiska. Mellan romantik och politik  
Catharina Raudvere, Anders Andrén & Kristina Jennbert (red.)  
isbn 978-91-89116-19-1 | 2001

Antologi där man diskuterar symboliken från nordisk mytologi och hur synen på den  
har förändrats från 1800-talets slut till nutidens Sverige.

Kunskap och insikt i norrön tradition.  
Mytologi, ritualer och trolldomsanklagelser 
Catharina Raudvere isbn 978-91-89116-36-8 | 2003

En genomgång av trosföreställningar och ritualer som kopplats samman med personer  
som sejdkonor eller völvor som ansågs ha ovanliga förmågor.

Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes and interaction 
Anders Andrén, Kristina Jennbert & Catharina Raudvere (red.)  
e-bok isbn 978-91-85509-83-3 | 2006

I hela 75 artiklar belyser författarna detaljer i fornnordisk tro, kosmologi, ritual och religiös 
praktik, minne och myt samt den norröna religionens nutida roll.

ARKELOGI & RELIGIONSVETENSKAP I VÄGAR TILL MIDGÅRDARKELOGI & RELIGIONSVETENSKAP I VÄGAR TILL MIDGÅRD

Att se och tänka med ritual. Kontrakterande ritualer i de isländska sagorna
Peter Habbe
isbn 978-91-89116-79-5  | 2006

En religionshistorisk avhandling som granskar begreppet ritual och utvecklar sätt att  
analysera formaliserad praxis.

Minne och myt. Konsten att skapa det förflutna
Åsa Berggren, Stefan Arvidsson & Ann-Mari Hållans (red.)
isbn 978-91-89116-75-7  | 2004

Antologi som ger exempel på hur kollektiva minnen skapas: hur formas och förmedlas  
ett samhälles historia?

Draksjukan. Mytiska fantasier hos Wagner, Tolkien och de Vries 

Stefan Arvidsson isbn 978-91-89116-93-1 | 2007

Religionshistorikern Stefan Arvidsson belyser och jämför de tre »konstnärernas» sätt att 
arbeta med urgamla myter och fornnordisk symbolik.

Vägar till Midgård – nordisk religion i långtids-
perspektiv: skriftserie och tvärvetenskapligt 
forskningsprojekt vid Lunds universitet.

Plats och praxis. Studier av nordisk förkristen ritual
Kristina Jennbert, Anders Andrén & Catharina Raudvere (red.)  
isbn 978-91-89116-24-5 | 2002

En samlad diskussion kring hur norrön ritual definierats och hur ritualerna tros ha  
tagit sig uttryck.

Föreställd hedendom. 
Tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia 
Gunnar Nordanskog isbn 978-91-89116-85-6  | 2006

En grundlig genomgång av kyrkokonst på kyrkdörrar där spår av förkristna traditioner ter  
sig som uttryck för en önskan om egen plats i det kristna Europa.

Ordning mot kaos. Studier av förkristen kosmologi  
Anders Andrén, Kristina Jennbert & Catharina Raudvere (red.) 
isbn 978-91-89116-63-4 | 2004

I en nyanserad studie diskuterar författarna den fornnordiska världsbilden under teman  
som makt, ritual och landskap.
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Med kärret som källa. Om begreppen offer och ritual inom arkeologin 
Åsa Berggren 
isbn 978-91-89116-98-6  | 2010

I sin avhandling visar Berggren hur människor genom sina ritualer kring ett kärr kan ha  
gestaltat relationer till andra människor, sociala positioner och sin historia.

Hedendomen i historiens spegel. Bilder av det förkristna Norden 
Catharina Raudvere, Anders Andrén & Kristina Jennbert (red.) 
isbn 978-91-85509-20-1 | 2006

Studier om hur bilden av det förgångna alltid tolkas genom samtidens tankemönster.  
Olika epoker har skapat skiftande bilder av fornordisk tro.

En grundläggande handling. Byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid

Ann-Britt Falk isbn 978-91-89116-94-8 | 2008

Avhandling som granskar och filosoferar kring innebörden av byggnadsoffer och varför  
vissa föremål valdes ut och begravdes i husgrunder.

De odödliga. Förhistoriska individer i vetenskap och media  
Nina Nordström 
isbn 978-91-89116-86-3 | 2007

Nina Nordström porträtterar några av de mest välkända nordiska individerna  
från förhistorien som vi återfinner i museimontrar och massmediebilder.

ARKELOGI & RELIGIONSVETENSKAP I VÄGAR TILL MIDGÅRD TVÄRVETENSKAP

Omodernt.
Människor och tankar 
i förmodern tid
Mohammad  
Fazlhashemi &  
Eva Österberg (red.)
978-91-85509-18-8
2009

Dygder och laster. 
Förmoderna perspektiv 
på tillvaron
Catharina Stenqvist  
& Marie Lindstedt  
Cronberg (red.)
978-91-85509-44-7
2010

Förmoderna  
livshållningar.
Dygder, värden och  
kunskapsvägar från 
antiken till upplys- 
ningen
Marie Lindstedt  
Cronberg & Catharina 
Stenqvist (red.)
978-91-85509-06-5
2009

Förmodern globalitet.
Essäer om rörelse, möten 
och fjärran ting under  
10 000 år  
Anders Andrén (red.)
978-91-85509-68-3
2011

STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND har en särskild områdesgrupp för  
forskning om förmodernitet och för dess nätverk har NAP publicerat böckerna nedan:

Antologi som knyter 
samman föremål, bilder 
och kontakter mellan 
skilda områden och 
resonerar kring tidiga 
globala nätverk.

sagt om förmodern
             globalitet:  
”en tankeväckande 
liten pärla” 

Arvika Nyheter

Historiker, idéhisto- 
riker och religionsfi-
losofer diskuterar hur 
den moderna män-
niskan orienterat sig 
i tillvaron och tänkt 
kring livets mening i 
historien.

En välformulerad 
essäsamling vars 
budskap är att kun-
skap om tidsperio-
der före vår samtid 
kan ge klargörande 
idéer om vår egen 
tillvaro.

Dygd och last har 
varit centrala be-
grepp ända sedan 
antiken och här 
belyser förfat-
tarna begreppens 
innebörder från 
förmodern tid och 
framåt.

Studier om förmodern tid 
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Astrid Lindgrens världar i Vimmerby.  
En studie om kulturarv och samhällsutveckling 
Leif Jonsson (red.) 
isbn 978-91-85509-41-6 | 2010

Ett ambitiöst försök att belysa hur ett samhälle med en blomstrande  
upplevelseindustri kopplad till ett kulturarv kan påverkas av denna.

Att återerövra framtiden.  
Småstaden, ungdomarna och demokratins möjligheter

Mikael Vallström 
isbn 978-91-85509-58-4 | 2011

Djupanalys av hur Söderhamns kris med ungdomsbråk och svarta rubriker 
skapade diskussioner där ungdomar och vuxna tillsammans tog fram nya 
arbetssätt. Plötsligt återuppstod en nygammal, livskraftig medborgaranda! 

sagt om att återerövra framtiden:  
”Ett arbete med starkt patos som belyser viktiga 
frågeställningar” 

ljusdalsposten

Global Care Work.  
Gender and Migration in Nordic Societies 
Lise Widding Isaksen (red.) isbn 978-91-85509-48-5 | 2011

En unik studie kring genus och migration; hur globaliseringen påverkar traditionella  
kvinnoyrken. Här framkommer obekväma fakta kring nya etniska hierarkier, sociala  
klasser och könsdiskriminering i de nordiska länderna.

STATS- OCH SAMHÄLLSVETENSKAP

Goda sanningar?  
Debattklimatet och den kritiska forskningens villkor 
Sara Johnsdotter & Aje Carlbom (red.) isbn 978-91-85509-51-5 | 2010

En mångfacetterad samling fallstudier om problematiken kring att presentera nya  
forskningsrön på en scen där sanningarna redan är cementerade.

TVÄRVETENSKAP

1973. En träff med tidsandan  
Marie Cronqvist, Lina Sturfelt & Martin Wiklund (red.)
isbn 978-91-89116-97-9 | 2008

Här smälts historiska, etnologiska, litteratur- och filmvetenskapliga utblickar sam-
man över ett komplext och försummat decennium som innehöll Norrmalms-
torgsdrama, vänsterkris och pornografidebatt. 

Understanding Literacy in its Historical Contexts. Socio-Cultural History and the 
Legacy of Egil Johansson Bengt Sandin et al. (red.) isbn 978-91-85509-07-2 | 2009

Framstående internationella forskare undersöker möjligheterna av en vidare tillämpning av forsk-
ningsresultat kring läskunnighet. 

Tracking Discourses. Politics, Identity and Social Change Annika Egan Sjölander  
& Jenny Gunnarsson Payne (red.) isbn 978-91-85509-39-3 | 2011

Här prövas vad ett utökat idéutbyte mellan diskursteori och kritisk diskursanalys kan erbjuda, 
både teoretiskt och empiriskt, genom fallstudier som kan jämföras med andra kontexter.

Physical and Cultural Space in Pre-industrial Europe. A Methodological  
Approach to Spatiality Marko Lamberg, Marko Hakanen & Janne Haikari (red.)  
isbn 978-91-85509-61-4 | 2011

En studie om rumslighet, om hur avstånden utgjort hinder för kommunikation och stats- 
formering, men inneburit att oberoende, unika arbetssätt och traditioner växt fram. 

In Tension between Organization and Profession. Professionals in Nordic  
Public Service Carola Aili, Lars-Erik Nilsson, Lennart G. Svensson &  
Pamela Denicolo (red.) isbn 978-91-85509-02-7 | 2007

En tvärvetenskaplig beskrivning av föränderliga arbetsvillkor för anställda i offentlig sektor 
som slits mellan sin individuella tjänst och organisationens karaktär. 

Vetenskapens sociala strukturer. Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan  
och makt Sven Widmalm (red.) isbn 978-91-85509-11-9 | 2009

En grupp forskare undersöker hur vetenskaplig verksamhet formar och formas av samtida 
politiska och samhälleliga strömningar. 

Kreativa kunskapsmiljöer i bioteknik. En studie av svenska forskargrupper  
i akademin och industrin Sven Hemlin isbn 978-91-85509-01-0  | 2007

En inblick i hur kreativitet och resultat hos forskargrupper i bioteknik påverkas av sociala, 
kunskapsmässiga och fysiska miljöfaktorer.
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STATS- OCH SAMHÄLLSVETENSKAP

Freds- och konfliktforskning  

Building Peace, Creating Conflict.  
Conflictual Dimensions of Local and International Peacebuilding

Hanne Fjelde & Kristine Höglund (red.) 
isbn 978-91-85509-60-7 | 2011

Här belyser en grupp freds- och konfliktforskare vikten av bland annat lokal  
förankring vid internationella insatser för att lyckas återuppbygga samhällen  
som sargats av inbördeskrig.

War and Peace in Transition. Changing Roles of External Actors

Karin Aggestam & Annika Björkdahl (red.) 
isbn 978-91-85509-22-5 | 2009

Denna antologi fokuserar föränderliga arbetssätt i fredmäklande insatser : hur  
bidrar stater, organisationer och individer till konfliktlösande och hur bör de  
koordineras?

STATS- OCH SAMHÄLLSVETENSKAP

MUST-projektet

Främlingskap. Svensk säkerhetstjänst och konflikterna i Nordafrika och Mellanöstern  
Ulf Bjereld & Marie Demker isbn 978-91-89116-69-6 | 2006

En tankeväckande bok om hur ett öppet samhälle kan skydda sig mot totalitära rörelser och 
våldsideologier utan att urholka det fria uttrycket.

I försvarets intresse. Säkerhetspolisens övervakning och registrering av  
ytterlighetspartier Ulf Eliasson isbn 978-91-89116-70-2 | 2006

Genom internationella jämförelser lyfter den här studien fram nya aspekter på övervak-
ningen av politiska extremister i Sverige.

Ryssligan. Flyktingarna från öst och morden i Bollstanäs 1919 
Svante Lundberg isbn 978-91-89116-53-5 | 2004

En ingående skildring av kriminalfallen kring Ryssligan och de gåtfulla händelserna runt dem.

Det röda hotet. De militära och polisiära säkerhetstjänsternas hotbilder  
i samband med övervakning av svenska medborgare

Ann-Marie Ekengren & Henrik Oscarsson isbn 978-91-89116-35–1 | 2002

En granskning av de hotbilder som ansågs föreligga mot Sverige under åren 1945–1960. 

Antikommunism och kommunism under det korta nittonhundratalet. 
Werner Schmidt isbn 978-91-89116-47-4 | 2003

Schmidt granskar frågan om de svenska kommunisterna utgjorde ett hot mot rikets säkerhet 
under 1900-talet.

Svensk oro. Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets senare hälft 
Sverker Oredsson isbn 978-91-89116-56-6 | 2003

En kronologisk fortsättning på den tidigare undersökningen Svensk rädsla.

MUST-projektet

Svensk rädsla. Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft
Sverker Oredsson 978-91-89116-28-3  | 2001

Rädslor är mäktiga krafter i ett samhälle och påverkar det politiska livet, vilket vi förstår av 
Oredssons redogörelse.

Studier som bedrivits inom Vetenskapsrådets  
forskningsprogram om Militär underrättelse-  
och säkerhetstjänst 
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FLERA AV VÅRA TITLAR efterfrågas även när de tagit slut i lager och kan då tryckas 
i löpande upplaga på print-on-demand, s. k. PoD-utgåvor. Kvinnor vid maktens sida 
1632–1772, Offer för brott och Hedendomen i historiens spegel är goda exempel på 
det. Med PoD-tryck kan vi alltså tillhandahålla kurs- och referensböcker över lång tid. 
Vi använder olika tryckerier för den här typen av tryck, beroende på var böckerna 
har sina köpare. Exempelvis så framställs boken Being there. New perspectives on 
Phenomeno- 
logy för närvarande i såväl Tyskland/Sverige som USA och England.

Håll gärna ögonen på vår hemsida! Där hoppas vi så småningom kunna erbjuda ett 
enkelt sätt att beställa nyutgåvor av äldre böcker genom just print-on-demand teknik. 

I skrivande stund, mars 2012, noterar vi också att vi flyger mot nya höjder på e-boks- 
fronten. Från NAP finns ett antal e-böcker redan att låna och köpa på vår nordiska 
marknad via bibliotek och internetbokhandlar. Två titlar, Swedish Film och Europe-
ans, är lanserade internationellt, framför allt på den amerikanska marknaden via 
vår amerikanska representant IPG/River North Editions. De går alltså att hitta i olika 
e-boksformat hos alla större återförsäljare och genom välsorterade forskningsbibliotek.

Under våren 2012 och framåt kommer även flera av våra äldre böcker att göras 
tillgängliga som e-böcker. En av de första är exempelvis den efterfrågade En jude är 
en jude är en jude…, som återuppstår från sin tryckta version. 

Framöver kommer flera av våra nya projekt att ges ut som e-böcker samtidigt som 
den tryckta boken kommer ut.
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E-böcker och print-on-demand: 
NAP när du vill, var du vill!

En jude är en jude är en jude …  
Representationen av ”juden” i svensk skämtpress  
omkring 1900–1930  
Lars M Andersson 
e-bok isbn 978-91-89905-92-8 | 2000

Avhandling i historia där skämtteckningar analyseras och tolkas mot  
bakgrund av antisemitismens genombrott i stort och behovet av en  
svensk nationell identitet.

Efterfrågad titel – nu som e-bok!

Några av våra nygamla titlar

Europeans.  
Essays on Culture and Identity 
Åke Daun & Sören Jansson (red.)  
e-bok isbn 978-91-85509-74-4 | 1999

En grupp europeiska akademiker utgår från personliga perspektiv och 
broderar kring fenomenet nationell identitet. Boken finns nu tilgänglig 
som e-bok i hela världen.

Swedish Film. An Introduction and Reader  
Mariah Larsson & Anders Marklund (red.)  
e-bok isbn 978-91-85509-75-1 | 2010

En bred och ändå koncis presentation av den svenska filmens historia från 
stumfilmens era till idag.  Vår första e-bok! Lanserad i februari 2012.

Being There. 
New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture  
Jonas Frykman & Nils Gilje (red.) 
PoD isbn 978-91-85509-30-0 | e-bok isbn 978-9185509-82-9  | 2003

Författarna visar kreativa sätt att koppla fenomenologisk teoribildning  
till kulturanalys. Boken finns som PoD och e-bok i hela världen.
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Old Norse religion in long-term perspectives. 
Origins, changes and interactions  
Anders Andrén, Kristina Jennbert  
& Catharina Raudvere (red.) 
e-bok isbn 978-91-85509-83-6  | 2006

I hela 75 artiklar belyser författarna detaljer i fornnordisk tro, kosmologi, 
ritual och religiös praktik, minne och myt samt den norröna religionens nu-
tida roll. Finns som PoD i USA och England, och som e-bok i hela världen.
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ETNOLOGIETNOLOGI

Inget landskap är en ö. 
Dialektik och praktik i öländska landskap  
Katarina Saltzman 
isbn 978-91-89116-26-9 | 2001

Avhandling som gör ett inlägg i diskussionen om hur relationen 
mellan natur och samhälle ska förstås och hur det ömsesidiga  
beroendet dem emellan ter sig i praxis.

Mord, misshandel och sexuella övergrepp.  
Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld
Inger Lövkrona (red.) isbn 978-91-85509-34-8 | 2002

Här diskuterar författarna fenomen som kvinnlig brottslighet, sociobiologi och slagsmål ur 
långtidsperspektiv från tidigmodernt samhälle fram till våra dagar.

Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture  
Jonas Frykman & Nils Gilje (red.) 
isbn 978-91-85509-30-0 | 2009

Författarna visar kreativa sätt att koppla fenomenologisk teoribildning till kulturanalys.

Culture Unbound. Americanization and Everyday Life in Sweden  

Tom O’Dell e-bok isbn 978-91-85509-52-2 | 1997

Utifrån konkreta exempel undersöker O’Dell mekanismerna bakom vår  
amerikaniserade tillvaro.

I rörelse. 
Politisk handling under 1800-talets första hälft 
Fredrik Nilsson isbn 978-91-89116-13-9 | 2000

Avhandling i etnologi, med Skandinavismens storhetstid i förgrunden, som visar hur  
handlingar och känslor kan ge upphov till politisk rörelse.

Dagens gennyheter. Hur massmedier berättar om genetik och genteknik
Malin Ideland isbn 978-91-89116-39-9 | 2002

Hur viktiga är journalistiska ideal, kulturella föreställningar och arbetsmetoder när massmedia 
berättar om modern bioteknik?

Beyond Integration. Challenges of Belonging in Diaspora and Exile 
Maja Povrzanovic Frykman (red.) isbn 978-91-89116-17-7 | 2001

Initierade forskare skriver om multikulturalism, exil, etnicitet, integration och identitets-
skapande.

Man blir pappa. Föräldraskap och maskulinitet i förändring  
Charlotte Hagström isbn 978-91-89116-10-8  | 1999

Avhandling i etnologi som tar temperaturen på idealbilden av den vårdande och  
ansvarstagande pappan.

Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik  
Anne Eriksen, Jan Garnert & Torunn Selberg (red.)  
e-bok isbn 978-91-85509-99-7  | 2002

Ett inlägg i debatten om hur historia används och de maktspel som avgör varför vissa delar 
av historien lyfts fram genom iscensättningar och aktiviteter.

Spas. The Cultural Economy of Hospitality, Magic and the Senses 
Tom O’Dell isbn 978-91-85509-35-5 | 2010

I denna studie i kulturanalys och kulturekonomi utgör spaanläggningar ex-
empel på hur kulturella och ekonomiska processer sammanvävs över tid.



28 29

Gene Technology and Economy 
Susanne Lundin & Lynn Åkesson (red.) isbn 978-91-89116-25-2 | 2002

Här skärskådar författarna länkarna mellan genteknologi och ekonomi utifrån flera  
humanistiska perspektiv.

ETIK OCH GENTEKNIK

Etik och genteknik. Filosofiska och religiösa perspektiv på  
genterapi, stamcellsforskning och kloning  
Carl-Gustaf Andrén & Ulf Görman (red.)  
isbn 978-91-89116-74-0 |  2004

Djuplodande analyser av muslimskt, kristet, sekulärt och judiskt tän-
kande kring etiska frågor angående genteknik. 

Arvets kultur. Essäer om genetik och samhälle  
Susanne Lundin & Lynn Åkesson (red.) isbn 978-91-89116-12-2 | 2000

Etnologer och genetiker undersöker här hur svenskarna möter och hanterar nya genom-
brott i den moderna genforskningen.

Amalgamations. Fusing Technology and Culture 
Susanne Lundin & Lynn Åkesson (red.) isbn 978-91-89116-07-8 | 1999

Här konkretiseras det tidlösa samspelet mellan teknik och människa: hur ska vi se på  
implantat och den personliga datorn – vem är del av vad? 

ETIK OCH GENTEKNIK

Spännande perspektiv på genforskning

Patientens bästa. En kritisk introduktion till läkaretiken  
Axel Carlberg  isbn 978-91-89116-88-7 | 2009

Inkännande bok om läkaretikens grunder, sambandet mellan läkekonstens vetenskapliga 
metod och etiska förhållningssätt. 

Gene Technology and the Public. An Interdisciplinary Perspective  
Susanne Lundin & Malin Ideland (red.) isbn 978-91-89116-00-9 | 1997

En mångkulturell diskussion om etiska överväganden kring genteknologi och  
allmänhetens syn på dem.

FILOSOFI

The Value of Courage 
Per Bauhn  
isbn 978-91-89116-62-7 | 2003

Tankeväckande redogörelse för begreppet Mod. Att vara modig är 
inte att ”inte vara rädd” utan om att kunna trotsa sin rädsla i strävan 
efter viktiga mål!

Etikforskningsprogrammet i anslutning 
till Swegene och WCN i Lund

En ny kropp. Essäer om medicinska visioner och personliga val 
Susanne Lundin (red.) isbn 978-91-89116-58-0 | 2005

En undersökning av synen på kropp, hälsa och identitet i gränslanden mellan biomedicin, 
kultur och individ.

Contested Technologies. Xenotransplantation and Human Embryonic Stem Cells
Anders Persson & Stellan Welin isbn 978-91-85509-05-8 | 2008

En belysande studie av politiska, sociala och etiska ”regler” som styr vid lanserande och 
utnyttjande av ny medicinsk teknologi grundad på genteknik. 

Att forma vår framtid. Bioteknikens möjligheter och problem 
Ulf Görman, Carl-Gustaf Andrén & Göran Hermerén (red.)  
isbn 978-91-89116-90-0 | 2007

Om hur stamcellsforskning och nanoteknik har förändrat människans livsvillkor och  
valmöjligheter på gott och ont.

sagt om patientens bästa: ”Jag hoppas att boken finner 
en plats inte bara på läkarutbildningarna utan även andra 
vårdutbildningar.  Det är den värd.” 

läkartidningen
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Interdisciplinary Approaches to Twilight.  
Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience  
Mariah Larsson & Ann Steiner (red.)  
isbn 978-91-85509-63-8 | 2011

En kartläggning av hur Twilight har blivit ett växande globalt masskulturellt 
fenomen – en komplex företeelse som överskrider gränser mellan kontinenter, 
generationer, medieformer och genrer.

LITTERATURVETENSKAP & BIOGRAFIKONST-, FILM- OCH LITTERATURVETENSKAP

Swedish Film. An Introduction and Reader  
Mariah Larsson & Anders Marklund (red.) isbn 978-91-85509-36-2 | 2010

En bred genomlysning av svensk filmhistoria med koncisa presentationer av filmer och  
filmkonst från stumfilmens era till idag.

Essäer om Henry B. Goodwin.  
Olle Östlind isbn 978-91-85509-25-6 | 2009

En biografi om Henry B. Goodwin, en av de riktigt framstående pionjärerna inom  
svensk fotohistoria. Här skildras hans syn på fotokonstens estetik och teknik tillsammans  
med ett rikt bildmaterial.

Henry B. Goodwins vykort. En bildskatt 1915–1929  
Olle Östlind
isbn 978-91-85509-40-9 | 2010

Henry B. Goodwins vykort var storsäljare vid sin tid, och här får vi inblickar bland motiv och 
upprinnelsen till denna guldgruva.

Stevan Dedijer – My Life of Curiosity and Insights. 
Stevan Dedijer isbn 978-91-85509-32-4 | 2009

En självbiografisk berättelse av en man vars liv var lika anmärkningsvärt som de historiska 
skeenden han bevittnade.

Poesins drottning. Christina av Sverige och de italienska akademierna
Stefano Fogelberg Rota isbn 978-91-89116-95-5 | 2008

Prisbelönt avhandling som ingående beskriver drottningens engagemang och verksamhet 
bland de italienska poeterna – i 1600-talets Rom blev hon Poesins drottning.

Den lekande Fröding. En författarskapsstudie   
Erik Zillén isbn 978-91-89116-27-6 | 2001

En litteraturvetenskaplig avhandling som föreslår en alternativ Fröding-kanon. Den  
skiljer sig radikalt i texturval från de klassiker som traditionella val fallit på.

En svensk harlekinad. Narren som litterärt motiv hos Carl Jonas Love  
Almqvist, Hjalmar Bergman och Lars Forssell  
Åsa Mälhammar isbn 978-91-85509-16-4 | 2009

Avhandling om narren – färgglad och teatral – och hur den fångats i svensk litterär form.

Den medeltida kroppen.  
Kroppens och könets ikonografi i nordisk medeltid 
Lena Liepe  
isbn 978-91-89116-49-8 | 2003
En analys av hur den mänskliga kroppen framställdes i nordisk medeltida kyrkokonst 
från 1100-talet till 1500-talet: syndfull, gudomlig, påklädd och naken.

Poesi som poetik 
Idéer om diktkonst i Jesper Svenbros lyrik  
Karin Nykvist 
isbn 978-91-89116-46-7 | 2002

En djupanalys av hur Svenbro med allvar och humor tar sig an frågor om  
litteraturens och språkets förvandlingar.

Snuten i skymningslandet. Svenska polisberättelser i roman och film 1965–2010 
Michael Tapper isbn 978-91-85509-62-1 | 2011

Prisbelönt avhandling som skildrar polisberättelserna i svensk roman och film sedan  
1965 med en analys av de stilbildande bestsellerverken: hur har de speglat folkhemmet  
och påverkat uppfattningarna av vår samtid?.
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