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Denna handbok om religion är skriven av drygt 80 författare
som tillsammans har skapat en heltäckande bild av rörelserna,
organisationerna och den religiösa mångfalden i 2000-talets
Sverige.

Religionen utgör en viktig dimension i en rad mänskliga före-
havanden. Hur vi än förhåller oss till religion, är det otvivelak-
tigt ett angeläget ämne som berör alla. Frågor om globalise-
ringens och sekulariseringens konsekvenser är centrala i
dagens samhälle.

I boken fokuseras samtidssituationen i Sverige mot en histo-
risk och internationell bakgrund.

Redaktörerna Ingvar Svanberg och David Westerlund är verk-
samma som forskare vid Södertörns högskola och har en gedi-
gen erfarenhet inom ämnet.

Ingvar Svanberg & David Westerlund (red.)

RELIGION I SVERIGE
Omslag: Sture Balgård 
Häftad. 439 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-244-2

Världens tre stora monoteistiska religioner – judendomen,
kristendomen och islam – har mycket gemensamt, såväl histo-
riskt som vad gäller trosföreställningar, ritualer och dogmer. 

Och alla betraktar de Abraham som sin stamfader.
I denna bok klargör religionshistorikern Christer Hedin vad

som skiljer religionerna åt, men han försöker i än högre grad
finna det som förenar dem.

Christer Hedin

ABRAHAMS BARN 
Vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam?
Omslag: Claes-Göran Jönsson 
Häftad. 275 sidor. 
isbn: 978-91-7504-203-9
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KRISTENDOM

Kristendomen, som är världens största religion, spreds för två
tusen år sedan över stora delar av Europa, Mellanöstern och
Nordafrika. Hårda förföljelser kunde inte hejda den snabba ut-
bredningen. Vad berodde framgångarna på?

Den antika världen dominerades av hellenismen, som uppstått
genom en sammansmältning av Mellanösterns alla kulturer. Dess
grundtankar utnyttjades för att försvara och förklara den kristna
teologin. På så sätt förenades tankestråk från skilda håll i kyrkans
förkunnelse. Styrkan i denna legering tycks ha varit en avgörande
orsak till kristendomens framgångar.

Christer Hedin är religionshistoriker och universitetslärare i
Stockholm.

Christer Hedin

DEN ÄLDSTA KYRKAN 
Förkunnelse, förföljelse och framgång under fem sekler
Omslag: Sture Balgård
Häftad. 207 sidor. 
isbn: 978-91-7504-194-0

Pentekostalismen är en stor och globalt spridd kristen rörelse
som särskilt betonar vikten av karismatiska gåvor som förknippas
med den heliga Anden, till exempel helande och profeterande.
Den är den form av religion som växer allra snabbast, och antalet
deltagare världen över antas uppgå till ungefär en halv miljard.

I boken skildras de första hundra årens utveckling på alla konti-
nenter.

Allan H. Anderson är verksam som professor i Global Pentecos-
tal Studies vid Birmingham universitet. David Westerlund är pro-
fessor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

»Väcker längtan. En jättespännande bok om den snabbast växande grenen
av den kristna kyrkan i världen. (…) En viktig och inspirerande bok.«
(Hemmets vän)

Allan H. Andersson & David Westerlund

DEN VÄRLDSVIDA PENTEKOSTALISMEN
Omslag: Patrik Sundström
Häftad. 272 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-253-4

Kristendomen är världens största religion, och sannolikt också den
religion som växer snabbast. Bara den katolska kyrkan har idag lika
många bekännare som islam.

Denna bok ger en helhetsbild av kristendomen genom att samman-
fatta det budskap som förenar kristna i alla tider, men också genom
att redovisa skillnader och utmärkande drag i de stora kyrkofamil-
jerna. Här ges lika stort utrymme åt fromhetslivet och kyrkans organi-
sation som åt historia och utbredning – i alla delar av världen.

Christer Hedin är lärare i religionshistoria vid Stockholms universi-
tet och har skrivit böcker om religion och kultur i historia och nutid.

»en mycket god skildring av hela kyrkohistorien, skriven på ett 
medryckande sätt« (Sändaren)

Christer Hedin

KRISTENDOM
Lära, fromhetsliv och historia
Omslag: Sture Balgård
Inbunden. 319 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-233-6
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ISLAM

Nästan dagligen stöter vi i mediarapporteringen från muslimska länder på ter-
mer som »fundamentalism« och »islamism«. Men vad står dessa uttryck för?
I Islam i samhället försöker Christer Hedin bringa reda i begreppen genom att
anlägga ett brett idéhistoriskt och politiskt perspektiv på arabiska och andra
muslimska länder. Då visar sig verkligheten inte alla gånger vara så enkel och en-
tydig som i den bild media frammanar.

Christer Hedin

ISLAM I SAMHÄLLET  
Muslimsk politik i retorik och praktik
Omslag: Claes-Göran Jönsson 
Häftad. 250 sidor. 
isbn: 978-91-7504-177-3

Islam, världens näst största och samtidigt snabbast växande religion, tilldrar sig
allt större intresse i Sverige, inte minst på grund av det ökade antal muslimer
som bor här till följd av de senaste decenniernas utomeuropeiska invandring.

Boken är en lättfattlig introduktion till islams grunder och historia.

Christer Hedin

ISLAM I VARDAGEN OCH VÄRLDEN
Omslag: Claes-Göran Jönsson
Häftad. 172 sidor. 
isbn: 978-91-7843-175-5

Befinner sig Islam och Västerlandet på kollisionskurs? Många händelser i nuti-
den kan tolkas som en konflikt mellan två olika kulturer, men i själva verket för-
enas de av många gemensamma uppfattningar om Gud och människan, skapel-
sen och livet, rätt och orätt. De grundläggande värderingarna är identiska.

Islam och Västerlandet ger underlag för fortsatt samtal och reflektion om det
som förenar religionerna, men den ger också en inblick i den mångfald och den
samverkan som de båda kulturerna utvecklat under tidens lopp.

Christer Hedin

ISLAM OCH VÄSTERLANDET 
Möten, myter och motsättningar
Omslag: Sture Balgård
Häftad. 173 sidor. 
isbn: 978-91-7504-185-8

ISLAM

Denna översikt över islams historia är den första i sitt slag på
svenska. Den sträcker sig från tidigt 600-tal fram till våra dagar.
Framställningen är lika mycket inriktad på läran som på det yttre
skeendet. Vi får bland annat stifta bekantskap med kaliferna i
Bagdad, det moriska Spanien, de framstående filosoferna, det os-
manska riket, sufismen, sharia och den arabiska nationalismen.

Christer Hedin är religionshistoriker och universitetslärare i
Stockholm.

»föredömligt objektiv bok« (DN)
»inbjuder till sträckläsning (…) vacker volym« (Tidningen Kulturen)

Christer Hedin

ISLAMS HISTORIA 
Tro och traditioner genom tiderna
Omslag: Sture Balgård
Inbunden. 416 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-220-6

En bred och initierad översikt över svensk islamforskning som
den ser ut idag.

Boken är skriven av en rad framstående och namnkunniga fors-
kare från Sveriges universitet och högskolor. Den ger en samlad
bild av hur islam kommer till uttryck i historien, vardagen, politi-
ken och populärkulturen.

Därigenom framträder mångfalden av inomislamiska tolknings-
traditioner.

»De korta artiklarna gör boken lämplig som buss- eller nattlektyr för den
som intresserar sig för religionshistoria.« (BTJ)

Susanne Olsson & Simon Sorgenfrei (red.)

PERSPEKTIV PÅ ISLAM 
En vänbok till Christer Hedin
Omslag: Sture Balgård 
Inbunden. 249 sidor. 
isbn: 978-91-7504-243-5

76



ÖSTERNS RELIGIONER

Österns religioner lockar och fascinerar. Där finns en stillhet
och öppenhet på det andliga området som tilltalar vår tid. De re-
ligiösa traditioner som utvecklats i Indien och Östasien vittnar
om en djup respekt för människans andliga krafter och för den
längtan efter inre utveckling som ger livet sammanhang och inne-
håll.

Boken visar upp en mångskiftande bild av andligt liv. Den ger
den historiska bakgrunden till de olika traditionerna, men främst
visar den hur religionerna påverkar livet i dag.

Christer Hedin undervisar i religionshistoria vid Stockholms
universitet.

»mycket läsvärd och kan rekommenderas till alla som vill lära sig mer 
om andra religioner. Hedin skriver med stor sakkunskap« (Sändaren)

Christer Hedin

ÖSTERNS RELIGIONER 
Filosofi och livsvisdom i Indien och Östasien
Omslag: Sture Balgård
Inbunden. 298 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-256-5

Utifrån ett tal om världsfred, människovärde och lycka som
Dalai Lama höll på Södertörns högskola 2011 diskuterar ett antal
forskare Dalai Lamas filosofi.

De närmar sig ämnet utifrån sina olika forskningsområden
inom filosofi, idéhistoria, interkulturell pedagogik, religionsveten-
skap och romska studier.

Boken vänder sig till dem som är intresserade av Dalai Lama,
buddhism, fredsfrågor och humanitet i en värld som plågas av det
globaliserade kriget. Den är även till stor nytta för lärare och stu-
denter inom filosofi, idéhistoria, religionsvetenskap, pedagogik,
romska studier, migrationsfrågor och fredsforskning.

Katrin Goldstein-Kyaga är professor i interkulturell pedagogik. 

Katrin Goldstein-Kyaga (red.), Henrik Bohlin, Maria Borgström, 
Jonna Bornemark, Anders Fjällhed, Farhad Jahanmahan, 
Staffan Nilsson, Willy Pfändtner, Christina Rodell Olgaç 

MÖTEN MED DALAI LAMA
Redaktör: Katrin Goldstein-Kyaga
Omslag: Patrik Sundström
Mjukband. 192 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-266-4

JUDENDOM

Efter judarnas uppbrott från sin gettoliknande isolering i slutet av 1700-talet
följde en tidsperiod då den judiska kulturen mötte den europeiska. Och det blev
en framgångssaga. Per-Martin Meyerson ger en bild av det hopp, den fruktan
och den styrka som karaktäriserade judiskt liv under kampen för politiskt och
socialt likaberättigande. En storslagen skildring med generösa illustrationer.

»en vederhäftig och rik historia« (Clio)
»Mästerligt berättat, både översiktligt, och i individuella skildringar. 
Jag har, i stort sett, sträckläst den över helgen.« (ur läsarbrev)

Per-Martin Meyerson

JUDISKT LIV I EUROPA 1786–1933
Integrationsprocess med förhinder
Omslag: Sture Balgård
Inbunden. 448 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-251-0

Ett historiskt kuriosum. Judiska Autonoma Området (JAO) inrättades 1934 i
syfte att ge judarna ett nytt hemland inom den sovjetiska gemenskapen.

Lars Åhlander skildrar bakgrunden till bildandet av JAO och dess växlande
och motsägelsefulla öden under drygt åttio år.

»Liten, behändig och trevligt skriven översikt« (BTJ)
»Lättläst, saklig och överskådlig« (Sändaren)

»Så intressant att det hade räckt till flera böcker« (DN)

Lars Åhlander

BIROBIDZJAN
Judiska Autonoma Området i ryska Fjärran Östern
Omslag: Sture Balgård
Inbunden. 110 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-227-5

En dag 1848 dyker en man upp i rabbinen Abraham Kohns kök och smyger ner
arsenik i familjens middagssoppa. Ett dygn senare är rabbinen och hans yngsta
dotter döda. Polisen griper mördaren och det otänkbara blir uppenbarat – en
jude har mördat en annan jude.

Vad drev gärningsmannen? Var motiven religiösa, politiska eller kanske ekono-
miska? Eller låg andra krafter bakom? Boken är inte bara en redogörelse för en
fascinerande mordgåta, utan ger oss samtidigt en inblick i en försvunnen värld.

Michael Stanislawski är professor i historia vid Columbia University i New York.

Michael Stanislawski

ETT MORD I LEMBERG 
Politik, religion och våld i modern judisk historia
(originaltitel: A Murder in Lemberg. Politics, Religion and Violence)
Översättning och omslag: Claes-Göran Jönsson
Inbunden. 190 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-206-0
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RELIGIONSPOLEMIK

Relationen mellan kristna och muslimer har idag en brännande
het aktualitet. Är det fråga om en oundviklig konflikt mellan två
skilda världsbilder, eller finns det kontaktytor mellan de två reli-
gionerna som är värda att undersöka och vidareutveckla?

Denna fascinerande bok är en filosofisk vandring genom
kristna och muslimska tankar om den religiöst andre och ett för-
sök att besvara frågan vad det innebär att ta ett intellektuellt an-
svar för vad man tror i ett mångreligiöst samhälle.

Mikael Stenmark är professor i religionsfilosofi och dekanus
för teologiska fakulteten vid Uppsala universitet.

»På ett intressant och förtjänstfullt sätt lyckas författaren visa 
problematikens vikt och komplexitet (…) borde läsas av alla« (BTJ)

Mikael Stenmark

RELIGIONER I KONFLIKT
Omslag: Patrik Sundström
Inbunden. 192 sidor. 
isbn: 978-91-7504-245-9

Under de senaste decennierna har den globala religionsutveck-
lingen kännetecknats av en synnerligen snabb expansion av olika
kristna och muslimska väckelserörelser. Expansionsivern leder i
många fall till starka spänningar och konflikter.

I boken behandlas ömsesidig religionspolemik i väckelseinrik-
tade kristna och islamiska sammanhang.

David Westerlund är professor i religionsvetenskap vid Söder-
törns högskola.

David Westerlund

ISLAM ELLER KRISTENDOM? 
Nutida polemik och konflikter bland kristna och muslimer
Omslag: Sture Balgård
Häftad. 162 sidor. 
isbn: 978-91-7504-218-3

RELIGION I AFRIKA OCH LATINAMERIKA

I Afrika spelar religion en stor roll, och dess betydelse har på se-
nare tid ökat snarare än minskat. Även om de flesta afrikaner i
dag är kristna eller muslimer, är de som regel starkt påverkade av
det inhemska religiösa arvet. Det finns en enorm mångfald av
inhemska afrikanska religioner.

Denna bok är en introduktion till det inomafrikanska arvet.
Här behandlas fem särskilt utvalda afrikanska religioner hos
folkgrupper med olika typer av traditionell kultur.

David Westerlund är verksam som professor i religionsveten-
skap vid Södertörns högskola.

David Westerlund

AFRIKANSKA RELIGIONER
Omslag: Patrik Sundström
Inbunden. 183 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-235-0

De flesta latinamerikanska länder har under århundraden präg-
lats av katolicism. Men idag är den religiösa situationen i Latin-
amerika mer mångfasetterad än någonsin tidigare.

Boken är en bred översikt av religion i Latinamerika och består
av tio delar, varav två är inriktade på indianska religioner. Den
innehåller historiska tillbakablickar, men fokus ligger på nuti-
den.

Det finns ingen liknande bok på svenska, och även i interna-
tionell jämförelse är den unik. En rad nordiska forskare medver-
kar, specialister på religionsförhållanden i Latinamerika.

»Författarna har lyckats bra med att göra den nästan gränslösa bilden av
latinamerikansk religion tillgänglig för den intresserade läsaren« (Dagen)

Magnus Lundberg & David Westerlund (red.), Kajsa Ahlstrand, 
Laura Álvarez López, Jan-Åke Alvarsson, Daniel Andersson, 
Anna-Sofia Hedberg, Olle Kristenson, Göran Larsson, 
Lena Roos, Bjørn Ola Tafjord

RELIGION I LATINAMERIKA
Omslag: Patrik Sundström
Inbunden. 343 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-246-6
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Att definiera sig som andlig men inte reli-
giös har blivit allt vanligare under efter-
krigstiden och är en inställning vi ofta för-
knippar med new age eller nyandlighet.
Medan religion för tankarna till förstelnade
institutioner, rigida normer och yttre aukto-
ritet, ses andlighet istället som ett individu-
ellt och kreativt förhållande till högre mak-
ter och olika religiösa traditioner.

Boken ger religions- och naturvetenskap-
liga perspektiv på mystiska, esoteriska och
andliga traditioner, med fokus på det sam-
tida Europa och Nordamerika. Såväl forsk-
ningen som samtida företeelser skärskådas.

Bokens tio författare är framstående fors-
kare i religionshistoria och andra ämnen,
verksamma vid universitet och högskolor i
Sverige och utomlands.

DN rekommenderar Mystik och andlighet: »en av
fem böcker att läsa i sommar« (21 juni 2013)

»Bidragen är beskrivande och kritiskt granskande
av företeelserna själva såväl som av forskningen
kring dem. Sammantaget utgör artiklarna en bra
introduktion till några betydelsefulla samhällsfe-
nomen.« (BTJ)

Simon Sorgenfrei (red.), Mattias Dahlén, 
Antoon Geels, Olav Hammer, Anne-Christine
Hornborg, Dan Larhammar, Jessica Moberg,
Willy Pfändtner, David Thurfjell, Åsa Trulsson

MYSTIK OCH ANDLIGHET 
Kritiska perspektiv
Omslag: Patrik Sundström
Inbunden. 255 sidor. 
isbn: 978-91-7504-259-6

Samhällsforskaren Hans Ingvar Roth tar upp den politiska debat-
ten om det mångkulturella samhället. Han analyserar spännings-
fältet mellan behovet av samhällsidentitet och toleransen för
kulturella skillnader.

Vissa människor ser kulturella skillnader som något berikande
och dynamiskt, medan andra sammankopplar mångfalden med
konflikter och social upplösning. Debatten har intensifierats på
senare år i samband med en rad händelser, till exempel Muham-
medkarikatyrerna och förbudet mot minaretsbyggen i Schweiz.

Men faktum kvarstår: Sverige håller på att utvecklas till ett
mångkulturellt land, och det berör alla – oavsett vilka värde-
ringar och synpunkter man har.

»Kan bidra till att fördjupa debatten. Framställningen är 
pedagogisk« (SvD)
»Lyckas i stort sett att rättvist och balanserat presentera 
båda sidor i debatten« (Malmö Fria Tidning)

Hans Ingvar Roth

MÅNGFALDENS GRÄNSER
Omslag: Patrik Sundström
Häftad. 192 sidor. 
isbn: 978-91-7504-225-1

Hur väljer vi livspartner eller yrkesbana? Litar vi på våra när-
maste eller på institutioner? Kompromissar vi för att värna om
varandras integritet, eller försvarar vi vår heder med stolthet och
generositet? 

Med exempel hämtade från Sverige och Medelhavsområdet
undersöker författaren de bakomliggande mekanismerna till hur
vi organiserar vår vardag. Hon vill därmed öka förståelsen för
främmande och, inte minst, egna reaktionsmönster i vardagens
kulturmöten. 

Annick Sjögren, född och uppvuxen i Frankrike, är docent i
 etnologi och forskare vid Mångkulturellt Centrum i Botkyrka.

Annick Sjögren

HÄR GÅR GRÄNSEN
Om integritet och kulturella mönster i Sverige 
och Medelhavsområdet
Omslag: Claes-Göran Jönsson
Häftad. 221 sidor. Illustrerad.
isbn: 978-91-7504-187-2
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Det samtida populärreligiösa landskapet
i Sverige, det vill säga arenor med reli-
giösa inslag utanför de etablerade kyr-
korna, är stort och mångfacetterat. Reli-
gion finns idag på nya platser, som
kursgårdar, hälsocentra och gym, och
kan uttryckas i till exempel healing,
mindfulness, seanser, coaching och
kroppsterapier.

I boken uppmärksammas den samtida
populärreligiositetens utveckling med ut-
gångspunkt i en lokalstudie i Dalarna.
För att förstå religion är det viktigt att
studera dess praktiska vardagsuttryck.

Liselotte Frisk är professor i religions -
vetenskap vid Högskolan Dalarna. Hon
är ordförande i Nordiskt nätverk för
forskning och information om nyreligio-
sitet. Peter Åkerbäck är doktor i religions-

historia och bedriver forskning om nya
religiösa rörelser vid Högskolan Dalarna.
Han arbetar också som studierektor i
 sociologi vid Stockholms universitet.

»Teorierna redovisas och refereras på ett före-
dömligt enkelt och begripligt sätt. ’Dalahäst -
boken’ är både informativ och problematise-
rande och det är stor skada om den uppfattas
vara av intresse endast i ett landskap i Mellan-
sverige«. (BTJ)

Liselotte Frisk & Peter Åkerbäck

DEN MEDITERANDE 
DALAHÄSTEN
Omslag: Patrik Sundström
Mjukband. 240 sidor. 
isbn: 978-91-7504-261-9

DET NYANDLIGA LANDSKAPET

Den ökande religiösa mångfalden och intresset för holistisk
hälsa i Sverige har under de senaste årtiondena lett till en full-
komlig explosion av nya helandemetoder. Medan skolmedicinen
baseras på naturvetenskapliga och psykologiska perspektiv finns
idag aktörer som erbjuder helandemetoder som utgår från anta-
ganden att gudomar, andar och energier på olika sätt påverkar vår
hälsa. 

Helig hälsa är den första antologin som tar ett samlat grepp om
religiöst och andligt helande i Sverige och som studerar meto-
derna utifrån sociala och kulturella perspektiv. 

De medverkande författarna är verksamma vid olika lärosäten
och tillhör landets mest meriterade forskare inom sina respektive
områden. 

Jessica Moberg & Göran Ståhle (red), Olof Dahlin, 
Per Drougge, Liselotte Frisk, Anne-Christine Hornborg, 
Aryo Makko, Ferdinando Sardella, Johan Wedel

HELIG HÄLSA 
Helandetmetoder i det mångreligiösa Sverige
Omslag: Patrik Sundström
Mjukband. 160 sidor. 
isbn: 978-91-7504-267-1

Att vara deprimerad, stressad eller oinspirerad på arbetet – eller
bara vanlig – ses i dag som en brist. Utanför kyrkans själavård
och den kliniska terapin framträder allt fler entreprenörer som
coacher och nyandliga terapeuter. Den säljande idén är att det
endast är coacherna som kan leda individen till inre insikt.

Denna bok analyserar inte bara centrala föreställningar, upp-
byggnad och ledarskap i de nya, individcentrerade terapierna,
utan vill även diskutera fenomenet. Vilka slags budskap och för -
ståelser kan upplevas som frigörande för individen och vilka
 tjänar snarare syftet att tona ner social kritik?

Anne-Christine Hornborg är professor i religionshistoria vid
Lunds universitet.

»En utmärkt redogörelse för de visioner som genomsyrar coaching och 
lekmannaterapi« (Respons)

Anne-Christine Hornborg

COACHING OCH LEKMANNATERAPI 
En modern väckelse?
Omslag: Patrik Sundström
Inbunden. 248 sidor. 
isbn: 978-91-7504-247-3
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I våra katedraler och församlingskyrkor
ser vi ofta gåtfulla, bladbeklädda ansik-
ten som stirrar på oss. Vi är ju vana vid
att i kyrkorna se bilder som söker för-
medla kristna budskap. Men i många
fall döljer sig i dessa miljöer även andra
detaljer som inte riktigt verkar passa in
och som dessutom har ett hedniskt
eller förkristet ursprung.

Ett sådant oväntat och »opassande«
motiv är just de bladbeklädda huvudena.
Ibland är de sammansatta av ett eller
flera blad, andra gånger syns ett ansikte
där blad växer ut ur mun, öron, ögon
och näsborrar. Det är dessa så kallade
bladmän som denna bok handlar om.

Hur kommer det sig att ett hedniskt
motiv kom in i kyrkorna och blev tole-
rerat överallt av en annars inte särskilt
tolerant kyrka? Dess spridning i kyr-
korna är en gåta.
Adèle Schreiber, lärare och fil.mag i

konstvetenskap, är välkänd för sina kri-
tikerrosade böcker Enhörningen, Den
hinduiska gudavärlden i indisk konst och
litteratur och Judiskt liv i Indien.

Adèle Schreiber

DEN GRÖNE MANNEN
Omslag: Bo Herlin
Hårdband. 60 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-263-3

Varför var de gamla grekerna först med
så mycket i Europa? Kartan ger svaret:
Grekland är det europeiska land som
ligger närmast Mellanöstern. Där kom
skriften i bruk för mer än fem tusen år
sedan. Kulturen i Grekland, som är be-
tydligt yngre, byggde på impulser från
Egypten som nådde Europa via Kreta.
Medelhavet förmedlade kontakterna.

Alexander den store lade grunden för
den hellenistiska kulturen genom ett
rike som sträckte sig från Grekland till
Indien. Romarriket omfattade stora
delar av Nordafrika och Mellanöstern.
Allt detta bidrog till ett rikt kulturut-
byte. Efter hand samlades frukterna i
det östromerska riket, där kulturen
blomstrade under senantiken. Arvet
övertogs av muslimska länder, och från

dem återfördes det i förädlat skick till
Europa under medeltiden. Utan dem
hade vi vetat mycket mindre om »de
gamla grekerna«.

Boken, rikt illustrerad med foton och
kartor, är en bred skildring av kulturer-
nas möten i det som vi i dag kallar Mel-
lanöstern.

Christer Hedin är religionshistoriker
och verksam vid Stockholms universitet.

Christer Hedin

MELLANÖSTERN 
UNDER ANTIKEN
Kulturernas mötesplats
Omslag: Sture Balgård
Inbunden. 286 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-205-3
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MEDELTIDENS FÖRESTÄLLNINGSVÄRLD

De fyra århundradena från Roms fall till Karl den stores rike var
en period av godtyckligt våld, laglöshet, folkvandringar, sjukdom
och svält. Det är den gängse bilden av en epok i Europas historia
som kallas de mörka århundradena. Men arkeologiska fynd från
senare tid berättar något annat. 

Peter S. Wells, en av världens främsta arkeologer, visar i sin
bok att denna tid var dynamisk och allt annat än mörk. De
kristna riken som uppstod i slutet av perioden nådde nya höjder i
fråga om konst, teknologi, arkitektur, hantverk, handel och lär-
dom. Nya universitet växte fram och många nya städer grunda-
des.

Peter S. Wells är professor i antropologi vid University of 
Minnesota och en av världens ledande auktoriteter inom 
sitt område. 

Peter S. Wells

FRÅN BARBARER TILL ÄNGLAR 
De mörka århundradena i nytt ljus
(originaltitel: Barbarians to Angels. 
The Dark Ages Reconsidered) 
Översättning och omslag: Claes-Göran Jönsson
Inbunden. 204 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-209-1

En solig dag för sju hundra år sedan fördes en walesisk man till
en kulle för att hängas. Mirakulöst nog överlevde han häng-
ningen. 

Denna bok berättar om bakgrunden till denna händelse, visar
vad den betydde och hur vi lärt känna den. Nio ögonvittnen,
bland annat en slottsdam och en lantarbetare, men också lorden
och biskopen som undersökte fallet, ger livfulla och spännande
redogörelser för vad de upplevde. 

Boken ger oss viktig kunskap om det medeltida förflutna, om
tidens politik, religiösa tro och vardagsliv. 

»Berättelsen är så bra, så välskriven och så angenämt kryddad med torr
humor att den får medeltidshistorien att leva« (William Jordan, Princeton
University)

Robert Bartlett är professor i medeltidshistoria vid universitetet 
i St. Andrew i Skottland. 

Robert Bartlett

DEN HÄNGDE 
(originaltitel: The Hanged Man. A Story of Miracle, 
Memory and Colonialism in the Middle Ages)
Översättning och omslag: Claes-Göran Jönsson
Inbunden. 178 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-162-9

MEDELTIDENS FÖRESTÄLLNINGSVÄRLD

För medeltidsmänniskorna var drakar, enhörningar och gripar
lika verkliga som apor, hundar och elefanter. I bestiarier, djur-
böcker, skildrades riktiga djur sida vid sida med rena fabelväsen,
och syftet ofta var att förklara vad de olika djuren symboliserade.

Detta moderna bestiarium förenar det mesta med det bästa av
de medeltida förlagorna. Varje djur beskrivs som det kunde låta i
originaltexterna, och korta essäer vid varje uppslagsord placerar
varelserna i ett historiskt och kulturellt sammanhang.

Bilderna är alla hämtade ur bestiarierna och utgör en unik
bildskatt.

Bo Eriksson är fil.dr i historia vid Stockholms universitet. 
År 2009 tilldelades han Hertig Karls pris, Sveriges största 
historiepris.

Bo Eriksson

BESTIARIUM
En medeltida djurbok
Omslag: Patrik Sundström
Inbunden. 263 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-217-6

I denna fascinerande bok granskas de sätt på vilka människor
under medeltiden kategoriserade världen. Särskild uppmärksam-
het ägnas uppdelningen mellan det naturliga och det övernatur-
liga. Fenomen som sol- och månförmörkelser, vattnets fördel-
ning på jorden men också änglar, djävlar och häxor – hur hängde
det ihop?

Genom att väcka medeltida författares och filosofers tänkande
till livs väcker boken också den kritiska frågan om hur vi skall
förhålla oss till uppfattningar som vi inte längre delar.

Robert Bartlett är professor i medeltidshistoria vid University
of St. Andrews. 

»lärt och lättläst verk som man blir klokare av (…) en bok som förtjänar
en stor läsekrets« (Dick Harrison)

Robert Bartlett

NATURLIGT OCH ÖVERNATURLIGT 
UNDER MEDELTIDEN
(originaltitel: The Natural and the Supernatural in the Middle Ages)
Översättning: Claes-Göran Jönsson
Omslag: Sture Balgård
Inbunden. 148 sidor. Illustrerad. 
isbn: 978-91-7504-215-2
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Gunnar Broberg & Mattias Tydén

OÖNSKADE I FOLKHEMMET
Rashygien och sterilisering i Sverige
Omslag: Sture Balgård
Inbunden. 224 sidor. Illustrerad
isbn: 978-91-7504-183-4

Jan Larsson

HEMMET VI ÄRVDE
Om folkhemmet, identiteten och
den gemensamma framtiden
Omslag: Claes-Göran Jönsson
Inbunden. 303 sidor.
isbn: 978-91-7843-080-2

Ingvar Svanberg & Mattias Tydén

TUSEN ÅR AV INVANDRING
En svensk kulturhistoria
Omslag: Sture Balgård
Inbunden. 467 sidor
isbn: 978-91-7504-166-7

Steinar Imsen

SENMEDELTIDEN
Europas historia 1300–1550

Översättning: Andreas Wadensjö 
Omslag: Sture Balgård
Inbunden. 252 sidor
isbn: 978-91-7504-232-9

Bertrand David & Jean-Jacques Lefrère

MÄNSKLIGHETENS 
ÄLDSTA GÅTA
Översättning: Patricia Wadensjö
Omslag: Patrik Sundström
Danskt band. 187 sidor
isbn: 978-91-7504-239-8

Annika Ström Melin

EUROPAS SVAGA HJÄRTA
Från Haag 1948 till Budapest 2014

Omslag: Patrik Sundström
Danskt band. 228 sidor
isbn: 978-91-7504-269-5

Magnus Jiborn & Astrid Kander (red.)

GENERATIONSMÅLET
Kontroverser kring klimat och konsumtion
Omslag: Patrik Sundström
Häftad. 199 sidor
isbn: 978-91-7504-262-6

Lars M Andersson & Mattias Tydén (red.)

SVERIGE OCH NAZITYSKLAND
Skuldfrågor och moraldebatt
Omslag: Patrik Sundström
Häftad. 421 sidor
isbn: 978-91-7504-200-8

Eric D. Weitz

WEIMARTYSKLAND
Löfte och tragedi
Översättning: Claes-Göran Jönsson
Omslag: Claes-Göran Jönsson
Inbunden. 370 sidor
isbn: 978-91-7504-210-7

Välkommen till en tänkebok om hur människor upp -
lever sina favoritplatser och platsens betydelse i våra liv.
Texten handlar om förhållandet mellan plats och per-
sonliga känslor. Platsen är ett poetiskt mötesrum, vars
instrumentella funktion ofta berikar de besökande med
välbefinnande.

Roland Hallgren är professor i religionsvetenskap vid
Linnéuniversitetet.

Roland Hallgren

PLATS OCH KÄNSLA
Omslag: Sture Balgård
Inbunden. 128 sidor.
isbn: 978-91-7504-275-6
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