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Vilket år!
2019–2020 är generöst på alla sätt! De böcker 
som är på gång är skärpta, engagerande och visar 
att förlaget är en hälsosam mötesplats för öppna 
sinnen.

I exempelvis Livet som främling lotsas läsaren in i 
ett nyfiket begrundande av identitet som utanför
skap och tillhörighet. Det är lätt att känna in Björn 
Apelkvists tankar också på ett mer filosofiskt plan 
där en kan ta chansen att ”ställa sig utanför” för att 
tolka det okända utan pretentioner på att ”kunna 
något”. Som när en förläggare kan känna igen sig i 
processer som då vi fick nationell tid (se s. 4),  
utmaningarna för personer i offentlig sektor  
(s. 12–13), eller det arbete som diplomatiska sände
bud utfört genom tiderna (s. 6–7).

Att förflytta sig bortom den personliga situa tionen 
ger också en vidare horisont där vi kan lära av his
torien – kanske ser vi klarare hur vi kan hejda hotet 
från extrema politiska rörelser (s. 5), förstå mer om 
flyktingströmmar, eller veta vikten av samarbete 
när krisen slår till (s. 10 & 12).

Främlingskapet som det omhändertas på museer 
och i kulturarv är också en fascinerande insikt  
(s. 12). Vem vi är bestäms så ofta av om givningen – 
men vi kan välja själva hur vi vill vara, vår identitet, 
och hur vi ser på främlingen.

Låt oss fortsätta vara nyfikna på varandra. Och du 
– läs våra böcker!

Annika Olsson
Förlagschef tillika norrlänning
och skåning samtidigt

Läs mer om utgivningen och registrera dig 
för NAP:s nyhetsbrev på vår webbsida 

www.nordicacademicpress.com

Litteraturen kan på ett unikt sätt ge djupgående existentiella, psykologiska och sociala 
perspektiv på upplevelser av såväl plåga som lättnad, utanförskap som närvaro. I Livet 
som främling diskuterar Björn Apelkvist tre ur migra tionssynvinkel unikt angelägna 
svenska författarskap. De belyser på olika sätt främlingskapet som ofrivilligt öde och 
eftertraktad frihet.

Vilhelm Mobergs Din stund på jorden är en försoningsfull meditation över att mig
rationen i sig aldrig i verklig mening kan omdefiniera en människas livshistoria. I 
Theodor Kallifatides essäbok Ett nytt land utanför mitt fönster framträder också ett 
klarsynt bejakande av möjligheterna att skönja oväntade nyanser genom främling
skapets hyper sensibla med vetenhet. I Jonas Hassen Khemiris Montecore är migrantens 
utan förskap utmejslat mot en mer samhälle lig botten, där en positiv frigörelse kan anas 
hos barn till föräldrar med invandrarbakgrund. Samtidigt utgör en växande frustra
tion, förtvivlan och aggression hos Khemiri ett tema som minner om farliga reaktioner 
på maktlöshet i socialt utsatta områden i dagens Europa.

Boken bjuder till nyttig eftertanke med sina fascine rande nyanser på främlingskap 
som känsla och konkret verklighet.

Hårdband • augusti 2019
124 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-22-0
e-bok 978-91-88909-23-7

Livet som främling
Om emigrantens utanförskap hos 
Moberg, Kallifatides och Khemiri
Björn Apelkvist

En angelägen bok om ett 
hög aktuellt tema.

 Inger Littberger Caisou-Rousseau 
i BTJ-häftet nr 19, 2019

”
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POLITISK HISTORIA
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VETENSKAPSHISTORIA & KONSTVETENSKAP

Häftad med flik • juli 2019
124 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-01-5
e-bok 978-91-88909-02-2

Renegater
Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet  
mellan kommunism och nazism
Johan Stenfeldt
Nils Flyg och Sven Olov Lindholm var under 1930 och 40talen le
dare för två politiska partier i Sverige. Flyg var kommunist och Lind
holm nationalsocialist. Under sina respektive liv kom de båda dock att 
göra uppseendeväckande ideologiska förflyttningar. Flyg styrde från 
det sena 1930talet och framåt sitt parti i armarna på den tyska nazis
men. Lindholm å andra sidan blev småningom FNLdemonstrant 
och fredsaktivist och förkunnade att han röstade på Vänsterpartiet 
kommunisterna. Kommunisten Flyg blev alltså nazist, medan nazis
ten Lindholm blev kommunist.

I Renegater analyserar och jämför historikern Johan Stenfeldt dessa 
mäns individuella ideologiska utveckling. Vilka likheter i tanke sätt 
står att finna? Och var uppstår skiljelinjerna? Även om symmetrin i 
det svenska fallet är unik har liknande politiska ståndpunktsbyten och 
uppbrott kunnat ses också på andra håll i Europa under 1900talet. 
Hur förhåller sig Flygs och Lindholms avhopp till andra renegaters? 
Kanske representerar de svenska fallen i själva verket en fast punkt i 
en föränderlig omvärld?

Hårdband • nov 2019
320 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-28-2
e-bok 978-91-88909-29-9

Tid för enhetlighet
Astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige
Gustav Holmberg & Johan Kärnfelt
Hur mycket är klockan? Det är en till synes trivial fråga, men börjar 
man fördjupa sig i den visar den sig snart vara allt annat än enkel 
att besvara. För inte så länge sedan fick svenskar na hålla reda på 
lokal soltid, järnvägstid, telegraftid och naviga tionstid. Att vi idag 
slipper denna röra går tillbaka på en rad nationella och internatio
nella överens kommelser som slöts decennierna runt sekelskiftet.

I Tid för enhetlighet presenterar vetenskapshistorikerna Gustav 
Holmberg och Johan Kärnfelt hur behovet av gemensam tid följde på 
den kommunikationsrevolution som järnvägen och telegrafen inne
bar. För att kommunikationerna skulle fungera krävdes en nationell 
standardtid, vilken också infördes 1879. Ytterligare en reform, betyd
ligt mer omdiskuterad, drevs igenom första gången 1916 och innebar 
att svenskar fick pröva att ställa fram klockan till sommar tid. Men 
hur mättes tiden och hur spreds de enhetliga angivel serna förr? Och 
hur kommer det sig att vi har just den tid vi har idag?

Europe at the Crossroads
Confronting Populist, Nationalist and Global Challenges
Pieter Bevelander & Ruth Wodak (red.)
De högerpopulistiska rörelserna växer drastiskt i antal och volym just 
nu. I EU och globalt tycks det även spridas en tidigare otänkbar accep
tans och normalisering av partiernas etnonationalistiska program. 
Slagordet ”Fortress Europe” – en term med tydligt negativ klang förr 
– har idag fått positivt genomslag hos en ansenlig del av väljarkåren.

I Europe at the Crossroads bidrar en tvärvetenskaplig grupp forskare 
med en grundlig kartläggning och beskrivning av rörelsernas grund 
valar och program, och den utmaning deras röst innebär för idén om 
ett ”socialt Europa” och en mer jämlik värld. Från Grekland till Sve
rige, från Polen till Storbritannien granskar de enskilda författarna 
kritiskt olika aspekter av högerpopulism som ”orbanism” i Central 
och Östeuropa efter 2014 och brexitkampanjen 2016. Boken möter 
behoven av sakkunnighet i den högaktuella politiska, samhälleliga 
och vetenskapliga diskussion som är brännhet i EU. Författarna för
klarar dynamiken bakom och pekar konkret på nyckfullheten hos 
extremhögern i Europa. De resonerar även kring alternativ till deras 
splittrande och exkluderande retorik, politik och manifest.

Hårdband • maj 2019
284 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-18-3
e-bok 978-91-88909-19-0

Fashioned in the North
Nordic histories, agents and images of fashion photography
Anna Dahlgren (red.)
Fashioned in the North ger historiska och samtida perspektiv på nor
disk modefotografi och belyser relationerna mellan geografi, mode
industri och bildestetik. Här utmanas föreställningen om en specifikt 
nordisk estetik – ljus, blond och sval – och hittills okända aktörer och 
historier lyfts fram.

Författarna är konstvetare, modevetare, fotohistoriker och etno
loger verksamma vid nordiska universitet och minnesinstitutioner. 
Ett flertal av skribenterna har även erfarenheter som fotografer, mo
deller och arkivarier, vilket på olika sätt berikar deras analyser och 
angreppssätt.

Bidragen presenterar ny empiri och utmanar samtidigt de meto
der och teorier som vanligen använts i internationell forskning om 
modefotografi. Detta dubbla utifrånperspektiv berikar förståelsen 
av framstående aktörer och fixpunkter. Skribenterna nyanserar på 
så sätt inte bara historieskrivningen utan komplicerar också själva 
definitionen av vad modefotografi är och kan vara.

Hårdband • feb 2020
208 s • 144 x 221 mm
978-91-88661-93-7
e-bok 978-91-88661-94-4



6 7

HISTORIAHISTORIA

Vid världens ände
Sultanens sändebud och hans berättelser  
om 1700-talets Sverige
Joachim Östlund
Vilken bild framträder av Sverige om vi placerar in landet, samhället 
och dess befolkning i en osmansk världsbild på 1700talet? Det kan 
texter skrivna av sultanens sändebud, Said Efendi, som besökte 
Sverige 1733 ge ett smakprov på.

Efter den karolinska arméns undergång i slaget vid Poltava tog 
Karl XII sin tillflykt till en by utanför Bender i nuvarande Molda
vien. Hans vistelse blev startpunkten för ett långvarigt kunskaps
utbyte mellan Osmanska riket och Sverige. Sultanens sändebud be
sökte landet i finansiella ärenden, och i Saids brev och framför allt 
hans diplomatiska rapport beskrivs Sverige som ett märkligt land 
vid världens ände.

Historikern Joachim Östlunds studie är den första som uppmärk
sammar hur osmaner försökte förstå den andre och dennes kultur 
genom att studera och beskriva den. I Vid världens ände placerar 
han in Saids besök i 1700talshistorien och ger ett bidrag till den 
livliga forskningen om Osmanska rikets imperieideologi, diplomati 
och kulturhistoria.

Subsidier
Pengar, vänskap och beroende mellan  
Sverige och Frankrike 1631–1796
Svante Norrhem
Vad händer med prestige och intern debatt när en stat tar emot eko
nomiska bidrag för att ställa upp med soldater i krig? Sveriges del
tagande bland annat i trettioåriga kriget var beroende av finansiellt 
stöd – subsidier – från Frankrike. Detsamma gällde under krigen på 
1670talet, 1740talet och 1757–62. I den här boken berättar Svante 
Norrhem hur det ekonomiska beroende Sverige under så lång tid 
stod i, framför allt gentemot Frankrike, kom att påverka den svenska 
staten och det svenska samhället.

Sveriges kapacitet att föra krig och att försvara sitt territorium var 
under större delen av 1600 och 1700talen beroende av Frankrikes 
vilja att betala subsidier. Bidragen skulle i första hand möjliggöra 
militära aktioner, men också upprätthålla svensk försvarsförmåga 
genom stöd till fästnings och skeppsbyggen. Under 90 av de 166 
åren mellan 1631 och 1796 tog Sverige emot subsidier av Frankrike, 
och somliga år även av andra stater som England, Nederländerna, 
Spanien och Osmanska riket. Detta satte förstås spår i riksdagsdebat
ter, förhandlingar och den nationella maktbalansen.

Det villrådiga samhället
Kungliga Vetenskapsakademiens politiska  
och ekonomiska ideologi, 1739–1792
Mathias Persson
Kungliga Vetenskapsakademien fungerade som en lärd centralinsti
tution i 1700talets Sverige och var ända från början avsedd att om
fatta ett brett spektrum av discipliner och samla framstående fors
kare till utbyte av idéer.

I Det villrådiga samhället belyser Mathias Persson akademiens 
politiska och ekonomiska ideologi under perioden 1739–1792 mot 
bakgrund av organisationens täta förbindelser med de svenska makt
havarna och samhällets elit. Hans studie ger vid handen att Veten
skapsakademien överlag hade en slagsida åt det traditionella och att 
synen på samhället var påtagligt färgad av medlemmarnas band till 
samhällsledningen. Samtidigt visade akademien prov på nya idéer 
som låg i linje med en allmänt ökande betoning av dels individens 
förmåga att ta eget ansvar, dels den spontana samhällsutvecklingens 
potential. Persson visar också att leda möterna tillskrev sig själva en 
viktig roll i de samhällsförbättrande projekt som var deras vision och 
som de konkret bidrog till.

Hårdband • april 2020
384 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-44-2
e-bok 978-91-88909-45-9

Hårdband • mars 2020
208 s • 144 x 221 mm
978-91-88661-99-9
e-bok 978-91-88909-00-8

Hårdband • nov 2019
224 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-26-8
e-bok 978-91-88909-27-5

Forms of Knowledge
Developing the History of Knowledge
David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson 
Hammar & Johan Östling (red.)
Kunskapshistoria är ett dynamiskt forskningsfält som har framtiden 
för sig. Under de senaste åren har inriktningen etablerats som en ny 
och spännande historievetenskaplig inriktning både internationellt 
och i Sverige.

I boken Forms of Knowledge, sprungen ur den livaktiga kunskaps
historiska forskningsmiljön i Lund, samlas historiker med olika 
bakgrund och specialitet för att utforska kunskapshistoriens möjlig
heter. Några fokuserar kunskapens plats i offentligheten eller sam
hället i stort, andra belyser kunskapens betydelse för den enskilda 
människan eller det lokala sammanhanget. Här finns också skriben
ter som koncentrerar sig på akademisk och systematiserad kunskap, 
andra på kunskapens existentiella eller vardagliga dimensioner.

Tillsammans sätter bokens bidrag ljuset på kunskapshistoriens 
mångfald och rikedom samtidigt som de bidrar till den teoretiska 
och metodiska utvecklingen av forskningsområdet.

Hårdband • feb 2020
272 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-38-1
e-bok 978-91-88909-39-8
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KYRKOHISTORIA, MEDELTID & ARKEOLOGI

Tidens landskap
En vänbok till Anders Andrén
Ljung, Andreasson Sjögren, Berg, Engström, Hållans  
Stenholm, Jonsson, Klevnäs, Qviström & Zachrisson (red.)

Kartonnage • maj 2019
344 s • 210 x 297 mm
978-91-88909-12-1
e-bok 978-91-88909-13-8

Alla mäns prästadöme
Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, 
Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918–1978
Martin Nykvist
I Alla mäns prästadöme visar Martin Nykvist hur lekmän i kyrkan 
organiserade sig för att motverka samhällets sekularisering. För bundet 
Kyrkobröderna hade som främsta mål att råda bot på männens från
varo i kyrkbänkarna och försöka hejda vad medlemmarna såg som 
en pågående feminisering av Svenska kyrkan.

Det var en strävan mot en demokratisering och ökat inflytande för 
lekmännen i kyrkan och ett arbete för att inskärpa patriarkala hier
arkier i densamma. Genom att tillämpa nya teorier på ett tidigare 
outforskat material utgör Nykvists studie ett bidrag till det växande 
forskningsfältet om kristen manlighet.

Hårdband • nov 2019
304 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-24-4
e-bok 978-91-88909-25-1

Erikskrönikan
En medeltida krönika i nusvensk tolkning
Erik Carlquist & Peter Hogg (bearb.)
Erikskrönikan är en versberättelse som skrevs på 1320talet – en viktig 
källtext som ger en översikt över Sveriges politiska utveckling med 
början på 1250talet. Krönikan hade ett politiskt syfte och skrevs 
som en hyllning till hertig Erik Magnusson som 1318 dog i striderna 
mellan kung Birger och hans bröder.

Här har den fornsvenska knittelversen fått modern språkdräkt 
med ambitionen att flera och nya läsare ska få tillgång till krönikans 
innehåll, atmosfär och särskilda humor. Den rimmade versen kom
pletteras av en prosaversion och kommentarer om verkligheten 
bakom innehållet.

Hårdband • dec 2019
272 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-30-5
e-bok 978-91-88909-31-2

Vad hände egentligen med Nefertitis byst år 1913 och hur kan en mål
ning från 1600talet hjälpa osteologerna att lösa gåtor om mulåsnor 
i historien? Spännande frågor får fascinerande svar i denna exposé 
av blickar in mot förgången tid. Texterna rör sig från Egypten till 
Norrland och från stenålder till nutid i historiens mångskiftande 
och föränderliga landskap. 

I Tidens landskap lyfts centrala teman och diskussioner inom den 
arkeologiska forskningen fram och texterna betonar arkeologins 
rele vans och betydelse för andra forskningsfält och samhället i stort.

Kunskap för fördjupande samtal
Nordic Academic Press är ett fristående förlag vars signum sedan drygt tjugo 
år tillbaka är att ge ut kvalitetsböcker och synliggöra vetenskapliga studier.  
Vi vill också vara relevanta i det offentliga samtalet. 

I media och offentliga diskussioner efterfrågas ofta kunskap, källkritik och 
fördjupning. Här har vi vår huvuduppgift: att tillsammans med våra författare 
lyfta de ämnen som är angelägna att prata om, och göra det på ett kon
struktivt och sakligt sätt. Gemensamt med våra skribenter arbetar vi hårt för 
att informationen om nya böcker ska nå ut och försöker placera varje titel i 
sammanhang där den och dess författare har möjligheter att synas och göra 
nytta. Naturligtvis vill vi också att titlarna ska inta sin givna plats i sina interna 
discipliner och inspirera till ny forskning. 

Vår vision är att fungera i nätverk, nära författarna och läsarna, med målet 
att uppmuntra kunskap och nyfikenhet som en självklar del av det resone
rande samtalet och landskapet. Vi vill verka för ett klokare samhälle! 

Works for informed discussion
Nordic Academic Press was founded in 1997 and became an independent 
publishing house in January 2018. Our backlist has a strong focus on the 
humanities – history, anthropology, ethnology, archaeology, classical studies, 
literature and linguistics – with additional works in related disciplines such 
as political studies, sociology, and art and gender studies. We publish works 
in Swedish or English by Swedish and Nordic scholars for a Nordic or inter
national circle of readers. 

We pride ourselves in making books of the highest quality, and it is impor
tant for us to promote their content. Our authors work hard to present their 
findings, and our role is to place their texts in relevant settings, not only in 
academia. They deserve the widest possible audience, fuelling public debate 
with facts and fresh insights.

We work with key distributors of physical and digital books in the Nordic 
countries and beyond. You will find our books in physical and online book
sellers, Google Play, and our website. We are also a partner of Google Books, 
so keywords and content can be found there.

See further contact details of our collaborators on the back of this catalogue.
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UTBILDNING & SAMHÄLLE

Striden om den goda skolan
Hur kunskapsfrågan enat, splittrat och förändrat svensk 
skola och skoldebatt
Magnus Hultén
Vi pratar mycket om kunskap i samhället idag – ett åtråvärt begrepp 
som blev ett nyckelord i kampen mot den så kallade flumskolan som 
blev rejält utskälld i slutet av 1970talet. ”Kunskap” blev därefter den 
klara ledstjärnan för 1990talets skolreformer.

I Striden om den goda skolan belyser Magnus Hultén hur den över
gripande mediala ramberättelse som formades på 1980talet än idag 
påverkar såväl politiska beslut som medias rapporter om svagheterna 
i dagens skolor. Skolreformerna på 1990talet var tänkta att skapa 
Europas och till och med världens bästa skola, men så blev det inte.

Författaren menar att anledningen till att målen inte uppnåtts 
går att finna i en övertro på vad statlig kunskapsstyrning kan åstad
komma. Han anser att vi idag upprepar 1990talets misstag på 
skolans område, drivna av samma – överdrivna – kunskapsvisioner. 
Med detta som bakgrund lyfter Hultén fram möjligheter och lös
ningar för att vi ska komma ur den låsta situation som uppstått.

Hårdband • juni 2019
248 s • 144 x 221 mm
978-91-88661-91-3
e-bok 978-91-88661-92-0

Att samverka i kris
Vanliga människor i ovanliga situationer
Sara Bondesson, Fredrik Bynander  
& Helena Hermansson
I denna instruktiva bok varvas skönlitterärt berättande med inblickar 
i forskning och teorier om samverkan i kris. Vi möter människor 
som mitt i akuta krissituationer ställs inför olika samarbetsproblem 
och dilemman. Berättelserna illustrerar mellanmänskligt samspel i 
krissituationer och levandegör vad som annars kanske kan upplevas 
som svårtillgänglig och abstrakt teori. Berättelserna utgår från em
piriskt material från verkliga kriser som terrordåd och skogsbränder, 
men författarna jämkar innehållet för att på ett pedagogiskt sätt visa 
på de utmaningar som samspel och samverkan i krissituationer krä
ver. De analyserar händelseförloppen med hjälp av forskning och 
teoribildning och beskriver också det svenska förvaltningssystemets 
betydelse för respektive krissituation. På så vis får läsaren också med 
sig kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet.

Boken lämpar sig för studenter, yrkesverksamma och alla med 
intresse för krishantering, krisberedskap och samverkan.

Hårdband • nov 2019
168 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-42-8
e-bok 978-91-88909-43-5

Checkpoint är Nordic Academic Press serie för sakkunnig   granskade böcker. I 
samarbete med Kriterium – en nationell plattform för peer review – genomförs 
en granskning utöver den traditionella kollegiala granskning som annars är 
standard för svenska manus. Möjligheten till granskning är en viktig del av 
våra tjänster och det kvalitetsarbete förlaget erbjuder sina författare. Att bli 
utgiven i Checkpointserien innebär att boken ges ut i såväl fysisk som digital 
form och blir fritt tillgänglig Open Access. 

Checkpoint

På gång
Frågan om framtiden. Vad förväntar vi oss av auto
mationen?
Daniel Bodén & Michael Godhe (red.)
ISBN 9789188909527
Här belyser forskarna föreställningar om automation 
såväl historiskt som i ljuset av dagens diskussioner 
kring exempelvis artificiell intelligens. Hur kommer 
den tekniska utvecklingen att påverka våra liv? Kom
mer arbetstillfällena att försvinna och betyder föränd
ringar na att vi går mot ännu större ekonomiska och 
sociala klyftor? Är de braskande löpsedlarnas prog
noser rimliga?

Malmhattanism. En guide till Malmös höga hus
Fredrik Torisson
ISBN 9789188909503
Mer än någon annan svensk stad har Malmö genom 
ett antal skyskrapeprojekt omformat sin identitet som 
stad. Från Kronprinsen, via Turning Torso, fram till den 
kommande Culture Casbah, har just höga byggna
der spelat centrala roller i en omvandling av såväl 
Malmös stadsbild som självbild. Fredrik Torisson för 
en diskussion om hur skyskraporna skänker ett in
tryck av ett nytt Malmö.

Movement of knowledge. Medical humanities per
spectives on science and experience
Kristofer Hansson & Rachel Irwin (red.)
ISBN 9789188909343
Biomedicinsk kunskap är alltid i rörelse. Den rör sig 
från laboratoriet till sjukhuset, från nyhetsrapporte
ringen till patienten, från forskningstidskriften till 
den statliga organisationen. Kunskapens rörelse 
har betydelse, men hur färdas den? Här undersöker 
forskare kunskapens färdvägar inom biomedicin och 
vård utifrån ett medicinhumanistiskt perspektiv.

Ilska, desperation och lömska försåt. Våldsamma 
kvinnor i 1800talets Sverige
Roddy Nilsson & Marie Eriksson
ISBN 9789188909558
Under senare år har kvinnors våld fått en ökad upp
märksamhet i forskning, populärkultur och media. 
Med hjälp av främst rättsligt material undersöker för
fattarna dödligt våld såsom mord, misshandel, och 
även självmord. De visar att kvinnors våld har varit 
van ligare än vad som historiskt antagits. En nyanse
rad förståelse behövs där kvinnorna inte reduceras 
till objekt och offer utan framträder som subjekt, med 
avsikter, kapacitet och ansvar för sina handlingar.

Making the 
invisible visible

 Ingrid Stigsdotter (Ed.)

New Approaches to Reclaiming Women’s 
Agency in Film History  
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Tsangnyön Herukas sånger

Vid sidan av översättningen  
av sångsamlingen innehåller 
Tsangnyön Herukas sånger en 
beskrivning av den tibetanska 
buddhismens historia och utmär-
kande drag. Vidare skildras den 
religionshistoriska bakgrunden 
och kontexten till Tsangnyön, 
hans tradition och buddhistiska 
sånger.

Omslag: Fugazi form
Omslagsbild: Tsangnyön Heruka; 
Bakgrundsdetalj från thanka som 
föreställer Karma Lobsang från 
Dolpo; Dolpo, nordvästra Nepal, 
mitten till sent 1600-tal. Rubin 
Museum of Art, Gåva från Shel-
ley & Donald Rubin Foundation; 
F1997.11.2 (HAR 171).
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Stefan Larsson (f. 1968) 
disputerade i religionshistoria 
vid Stockholms universitet 
2009. Avhandlingen handlar 
om den ”galna yogin” 
Tsangnyön Heruka och bygger 
på tibetanska hagiografier. 
Efter två år som postdoktor 
vid University of California 
Berkeley, återvände han 
till Stockholms universitet 
2012. Samma år publicerades 
en reviderad version av 
avhandlingen av Brill. Hösten 
2017 avslutade han ett treårigt 
forskningsprojekt vid namn 
”Utanför klostrets murar”. 
Projektet var finansierat av 
Vetenskapsrådet och det 
mesta av arbetet med boken 
Tsangnyön Herukas sånger 
utfördes inom ramen för detta 
projekt. För närvarande är han 
verksam som universitetslektor 
vid Högskolan i Gävle.

Nordic Academic Press

STEFAN LARSSON

Tsangnyön Herukas sånger

En studie och översättning av en tibetansk
 buddhistisk yogis religiösa poesi
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www.nordicacademicpress.com

Tsangnyön Heruka (1452–1507) är en av Tibets 
främsta litterära personer, mest känd för att på slutet 
av 1400-talet ha sammanställt det för buddhister så 
betydelsefulla verket Milarepas livshistoria. Tsangnyön 
var också en färgstark och inflytelserik yogi, som 
uppförde sig så udda och okonventionellt att han kom att 
kallas ”dåren från Tsang”, på tibetanska Tsangnyön. 

Tsangnyön Herukas sångsamling trycktes år 1508 som 
en hyllning till den bortgångna mästaren och gjorde 
hans insikter tillgängliga för eftervärlden. Den har 
fram till nu endast funnits i tibetanska blocktryck och 
religionshistorikern Stefan Larssons svenska version är 
den första översättningen till ett annat språk

Verket ger oss en unik inblick i de kringvandrande 
yogiernas liv, lära och budskap. Samtidigt får vi en bild 
av Tibet innan Dalai lamorna började styra landet på 
1600-talet. Sångerna har dessutom ett allmänmänskligt 
budskap som gör dem tidlösa och aktuella än idag.
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MUSEER & SAMHÄLLE

Kompetens i museisektorn
Politik, praktik och rela tionen till högre utbildning
Katja Lindqvist (red.)
Dagens museer möter en föränderlig omvärld som ställer nya krav på 
verksamhet och anställda. Att utveckla museernas arbete i samklang 
med deras samhällsuppdrag kräver ett medvetet underhåll av persona
lens kompetens, grundat i de anställdas kunskaper om samlingar och 
färdigheter att interagera med besöksgrupper och samarbets parter.

Det låter kanske självklart och enkelt men arbetet är komplicerat. 
Museisektorn står inför en rad komplexa utmaningar och det saknas 
tydliga analyser av vad museerna faktiskt gör för att möta behoven 
genom internutbildning och verksamhetsutveckling. Det har också 
fattats en kartläggning av vad högskolor och universitet gör för att 
erbjuda branschen relevanta kunskaper och färdigheter.

Författarna till Kompetens i museisektorn lyfter fram dessa frågor 
med exempel på enskilda museers strategier för verksam hets utveck
ling och kompetensförsörjning. De med verkande i boken är yrkes
verksamma och forskare från en rad discipliner inom musei området 
i Norden. De lägger fram konkreta insikter och manar till utbyte av 
erfarenheter för att möta behoven av förnyelse i några av samhällets 
viktigaste kulturinstitutioner.

Migration och kulturarv
Insamlingsprocesser och berättelser om och med de 
invandrade 1970–2015
Malin Thor Tureby & Jesper Johansson
Ett kulturarv skapas när någon bestämmer sig för att värdera något 
som betydelsefullt att dokumentera och bevara för framtida genera
tioner. Denna handling binder samman människor över tid och 
rum och de kulturarvsskapande processerna skapar gemenskap, men 
riskerar också samtidigt att vara utestängande. Migration och kultur
arv sätter sökljuset på hur kulturarvsinstitutioner – med Nordiska 
museets arkiv som exempel – såväl historiskt som idag bidrar till att 
skapa och upplösa gränser för det svenska kulturarvet genom att 
inkludera och exkludera de invandrades berättelser.

I boken undersöker Malin Thor Tureby och Jesper Johansson 
initiativen till insamlingar, processerna och praktikerna som följer 
samt de insamlade berättelserna som finns i olika samlingar med 
migrationsperspektiv. Författarna visar hur kulturarvet ständigt har 
omförhandlats, inte bara av kulturarvsinstitutionen och dess aktörer 
utan också av de personer som har bidragit med sina berättelser till 
det undersökta arkivet.

Hårdband • jan 2020
304 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-46-6
e-bok 978-91-88909-47-3

Mjukband • maj 2019
320 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-14-5
e-bok 978-91-88909-15-2

Att skapa helhet i offentlig sektor
Tankar om tvärsektoriellt arbete
Petra Svensson
Verksamma i den offentliga sektorn får allt fler strategiska frågor på sitt 
bord som kräver samverkan över traditionellt åtskilda sakområden – 
så kallad tvärsektoriell samordning. Det kan vara intressesfärer som 
hållbar utveckling, jämställdhet och integrationspolitik där helhets
lösningar är nödvändiga för att uppnå uppsatta mål.

Men hur ser det konkreta arbetet och förutsättningarna ut för de 
tjänstemän som arbetar med frågor som ska samordnas mellan de 
klassiska ”stuprörsorganisationerna”?

Vilka idéer finns om hur den offentliga sektorn kan och bör orga
niseras? Genom intervjuer låter författaren tjänstepersoner i kom
munala och regionala organisationer berätta hur de hanterar olika 
situationer. Krockarna mellan tvärsektoriella och vertikala system 
ger upphov till olika idéer och förhållningssätt till tvärsektoriell styr
ning. Författaren lyfter fram ett antal utgångspunkter för att för
enkla och förbättra resultaten av de tvärsektoriella ansträngningarna.

Texten är användbar för praktiker och forskare men matnyttig 
även för studenter av frågor om offentlig förvaltning.

Hårdband • nov 2019
96 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-33-6
e-bok 978-91-88909-33-6

Innovation och projektifiering
Att styra och leda handlingskapaciteten 
i moderna offentliga organisationer
Sebastian Godenhjelm, Christian Jensen  
& Stefan Sjöblom (red.)
Allt oftare ses offentlig sektor som drivkraft i det samhälleliga eko
systemet för att förnya och utveckla lokal vitalitet och handel. De 
offent liga verksamheternas kvalitet ska öka, samtidigt som de ska 
möta hållbarhetsutmaningar, stärka relationen till sina medborgare 
och kunna ta tillvara möjligheter som uppstår. Ofta sjösätts ambitio
nerna i korta projekt och forcerade handlingsplaner där satsningarna 
inte sällan finansieras externt. Detta fragmenterade arbetssätt väcker 
frågor om offentliga organisationers strategiska förmåga att ta sig 
an nya utmaningar och skörda erfarenheterna från tidigare projekt.

Här förmedlar nordiska projekt, organisations och samhälls
forskare insikter och råd som grundas på fallstudier. De konkreta 
exemplen inspirerar till att bygga upp en god handlings kapacitet.

Boken är informativ för alla som vill orientera sig i organisering
ens betydelse för förnyelsen av den offentliga sektorn, och för studen
ter, forskare och företrädare för förvaltning och näringsliv.

Hårdband • juni 2019
256 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-16-9
e-bok 978-91-88909-17-6
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Prostatan – det ständiga gisslet? Mannen 
och prostatan i kultur, medicin och historia 
Maria Björkman (red.)
9789188661630 | 2018
Om prostatans funktioner och dess symbolvärden 
och hur körteln behandlats över tid. Hur har denna 
körtel kopplats ihop med olika manlighetsideal 
och normer, och hur påverkar de männen, deras 
hälsa och livskvalitet även idag? 

Istället för äktenskap. Att driva jordbruk 
tillsammans med syskon i 1900talets 
Sverige 
Martin Dackling 
9789188661432 | 2018
En bondefamilj på 1900talet utgjordes inte alltid 
av man, hustru och barn. Syskonjordbruk var ett 
vanligt inslag från 1800talets slut. Hur fungerade 
dessa jordbruk och vilka var motiven bakom 
syskonens levnadsval? 

Mercenary Swedes. French Subsidies to 
Sweden 1631–1796 
Svante Norrhem
9789188661821 | 2019
Redan 1631 slöt Sverige ett avtal med Frankrike 
om att strida på fransk sida mot Tyskland mot 
ekonomisk ersättning, ett avtal som förnyades i 
omgångar av och till under hela 166 år. Norrhem 
diskuterar motiven bakom och effekterna av 
pakten. 

Galjonsfigurens många öden och äventyr. 
Studier av berättande, minnes och  
kunskapspraktiker 
Annika Bünz (red.) 
9789188661760 | 2019
En galjonsfigur är inte bara en artefakt i trä utan 
fångar en rad moment där symboler används som 
ikoner för skilda intressen. Författarna utforskar 
några av de kontexter där föremålen och  
praktikerna aktiveras i nya sammanhang.

Livet är för dyrbart för att dammas bort. 
Aktiveringspolitik, kvinnors förvärvsarbete 
och omvandlingen av familjen 1960–1970
Åsa Lundqvist
9789188661593 | 2019 
Hur gick det till när kvinnor under 1960 och 
70talen skulle lockas till förvärvsarbete? Vilka 
metoder och argument användes, och vilka 
konsekvenser fick det? Hur tas dessa erfarenheter 
tillvara i dagens aktiveringspolitik? 

Officeren, staten och samhället. Ett 
professionsperspektiv 
Sofia K. Ledberg
9789188661715 | 2018 
Ökad individualism och heterogenitet i samhället 
hotar att vidga klyftan till den traditionellt sett 
konservativa militära byråkratin. Vad händer med 
relationen mellan militären och omvärlden om 
tilliten och samhällsförankringen förändras? 

Levd religion. Det heliga i vardagen 
Daniel Enstedt & Katarina Plank (red.) 
9789188661784 | 2018 
Religion är en kroppsligt förankrad praktik som 
både är könad och situerad, och kan inte reduce
ras till tradition, text och tro. Skribenterna betonar 
hur gränserna för utövandet av olika religioner 
kan vara otydliga i vardagslivet.

Ett motsägelsefullt möte. Svenska  
missionärer och bakongo i Fristaten Kongo 
Pia Lundqvist
9789188661463 | 2018 
På 1880talet kom svenska, djupt troende,  
missionärer att konfronteras med den kongolesiska 
vardagen. Författaren belyser komplexiteten i 
Svenska Missions förbundets missionsprojekt i 
Kongo och hur visionen om jämlikhet sattes på 
prov. 

Bondeherrgårdar. Den nyrika bonde
klassens gårdar 1750–1850 
Christer Ahlberger & Johannes Daun (red.)
9789188661531 | 2018 
Bondeherrgårdarna står idag som monument över 
den agrara revolutionen och den svenske bondens 
storhetstid. De utgör en unik kulturskatt i det 
svenska landskapet. Forskare från olika discipliner 
ger här sin bild av denna byggnadstyp. 

Kampen om det allmänna bästa. Konflikter  
om privat och offentlig drift i Stockholms 
stad under 400 år 
Mats Hallenberg
9789188661166 | 2018
Tvisten om egennyttan och det allmänna bästa har 
pågått länge. Här visar författaren hur konflikterna 
i Stockholm har tett sig under fyrahundra år och 
ger ett historiskt perspektiv på de begrepp som 
fortfarande används i dagens debatt. 

Staten och folk på väg. Pass i Sverige  
från Gustav Vasas tid till 1860 
Anna-Brita Lövgren 
9789188661807 | 2018
Författaren ger en helhetsbild av utvecklingen av 
resehandlingar från Gustav Vasas tid fram till 1860. 
Passets historia speglar politiska och ekonomiska 
uppfattningar, människosyn, statsapparatens 
expansion och teknikens framsteg. 

Järtecken. Joen Petri Klint och 1500talets 
vidunderliga lutherdom 
Sofia Gustafsson 
9789188661555 | 2018
Joen Petri Klint beskrev i en bok från 1500talet 
olika järtecken, deras uppkomst och betydelser. 
Här analyserar Gustafsson kyrkoherde Klints 
tidigare förbisedda järteckenbok i ljuset av tidens 
lutherska föreställningsvärld. 

Minnet av Narva. Om troféer, propaganda 
och historiebruk
Klas Kronberg & Anna Maria Forssberg (red.) 
9789188661579 | 2018
Författarna belyser skildringen om den svenska 
segern i slaget vid Narva och hur den berättats 
och förvaltats i historieskrivningen. De ger  
perspektiv på kulturarvet efter Narva och visar 
hur berättelsens innebörd har förändrats. 

Drottning Kristinas sångerskor. En omväl
vande kraft i Roms musikliv 1655–1689
Anna Zilli 
9789188661746 | 2019
Drottning Kristina var en hängiven eldsjäl och väl
görare i Roms musikliv under åren 1655–1689. Zilli 
belyser den musikaliska verksamhet som Kristina 
följde och främjade i den eviga staden, främst 
genom sin kungliga akademi och teatern.

Didactic Classroom Studies. A Potential 
Research Direction 
Christina Osbeck, Åke Ingerman & Silwa 
Claesson (red.) 
9789188661456 | 2018
Författarna visar hur klassrummets möjligheter 
ramas in av givna förutsättningar och får olika 
didaktiska konsekvenser för undervisningen. 
Betydelsen av klassrumsstudier analyseras och 
diskuteras som en möjlig forskningsinriktning. 

Samhällsbyggandet som mysterium.  
Jane Jacobs idéer om människor, städer 
och ekonomier
Jesper Meijling & Tigran Haas (red.) 
9789188661678 | 2018
Jane Jacobs blev 1961 en centralfigur i stads
planeringsfrågor och förmedlade idéer som 
spänner över samhälle, politik, filosofi och ekono
mi. Här tar författarna upp unika aspekter av de 
tankar Jacobs väckt om vårt samhällsbygge. 

Den magiska spegeln. Kvinnan och varan i 
pressens annonser 1870–1914 
Leif Runefelt 
9789188661890 | 2019
Runefelt undersöker visionen av kvinnan i annon
ser vid sekelskiftet 1900. Han analyserar det första 
skedet av vår egen konsumtionskultur, där valen 
mellan olika varor är centrala för hur vi skapar oss 
själva som individer.

Det visar sig. Estetisk mening i bildkonst 
från nutiden och det nära förflutna 
Margaretha Rossholm Lagerlöf 
9789188661371 | 2018
Vad sker när vi tolkar konstverk? Här guidar och 
inspirerar författaren till tankar om tolkning av 
samtida konst; lika berikande för amatörer som 
experter. Skribenten analyserar tolv bildkonstverk 
från de senaste femtio åren. 

Från Olympia till Leonidas. Antikveten
skapens teoretiska landskap del 2 
Johannes Siapkas 
9789188661692 | 2019 
Den traditionella antikvetenskapen kännetecknas 
av en kunskapssyn som premierar empiriska 
observationer, ofta på bekostnad av teoretisk  
reflektion. Här diskuterar Siapkas relationen  
mellan antikvetenskapen och politiska ideologier.

Undersökning om de så kallade Tattare 
eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens. Deras 
härkomst, lefnadssätt, språk. m. m. Samt 
om, när och hwarest några satt sig ner i 
Swerige? En uppsats av Christfrid Ganander 
år 1780 
Lotta Fernstål & Charlotte Hyltén-Cavallius 
(red.)
9789188661654 | 2018 
En redigerad version av prästen Christfrid Ganan
ders uppsats från 1780 om ”de så kallade Tattare 
eller Zigeuner”. Den behandlar bl.a. romernas 
kulturhistoria och språk i slutet av 1700talet och 
ger en inblick i fördomar mot romer. 

Det lilla kriget. Skärmytslingar och  
kommenderingar under stora nordiska 
kriget åren 1702–1709 
Magnus Perlestam 
9789188661616 | 2018 
Skribenten granskar de vanligaste missionerna 
och aktörerna i det lilla kriget under framför 
allt de polsklitauiska och ryska fälttågen åren 
1702–1709. I fokus står de enskilda uppdragen 
som vid arméns marsch mot sina fältläger, eller vid 
indrivningen av proviant.
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