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Lo, Presti Patrizio / Att förstå social förståelse : en filosofisk undersökning av social förståelse och 
integration                                                                                                                            10 
Bokförlaget Daidalos, ISBN 9789171735546, 292 s., hæftet, kr. 306,00 / 244,80

Hur kan vi förstå varandra? Hur kan människor med olika kulturell bakgrund, som omfattar olika 
normer, interagera med varandra? Hur är integration möjlig i ett flerkulturellt samhälle? Hur kan man 
praktiskt – i mellanmänsklig interaktion – gå till väga för att undgå missförstånd och uppnå ömsesidig 
förståelse? Hur kan myndigheterna och civilsamhället bidra till integration?
“Att förstå social förståelse” är en filosofisk, begreppsanalytisk undersökning av dessa frågor. Den pre-
senterar och diskuterar olika teorier om hur människor förstår och lär sig att identifiera varandras ”inre 

tillstånd” av föreställningar, önskemål, värderingar, tro, förväntningar och så vidare. Den teori Lo Presti själv förespråkar 
hävdar att människor förstår varandra främst i och med fysiska möten i gemensamma sociala situationer. Genuin social 
förståelse kan inte uppstå utan konkreta möten. Det krävs att människor möts som deltagare i en social miljö och ömsesi-
digt deltar i ett kontinuerligt och dynamiskt skapande och förändrande av sociala roller och normer.
Patrizio Lo Presti, född 1983, har disputerat i teoretisk filosofi i Lund och boken bygger på hans avhandling “Norms in So-
cial Interaction: Semantic, Epistemic, and Dynamic” (2015). 

Cohen, Judith A. / Behandling  av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom                   13 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215030531, 388 s., hæftet, kr. 535,00 / 420,00

Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom er både en fagbok om traumatisering 
hos barn og unge og en behandlingsmanual for traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT). Boken 
er oppdatert med ny forskning innenfor nevropsykologi, utviklingspsykologi og behandlingsforskning. 
Forfatterne er pionerer innenfor forståelse og behandling av traumer hos barn med et særlig fokus 
på barn som utsettes for tidlige og vedvarende seksuelle overgrep. Boken inneholder en oversikt over 
aktuelle studier og gir en innføring i traumeteori. Forfatterne beskriver teknikker for affekt- og stress-
regulering, endring av negative tanker og negativ oppførsel og bearbeiding av traumehistorien. Arbeid 

med foreldres egne reaksjonsmønstre og relasjoner til barnet står sentralt. Boken er rikt illustrert med eksempler, drøftinger 
av typiske problemområder og reproduserbare støtteark.
Boken er aktuell som lærebok på profesjonsstudiet i psykologi og andre helsefag, på spesialistutdanninger og for profes-
jonelle som arbeider med barn og familier. Oversettelsen er initiert og støttet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress (NKVTS), med støtte fra Helsedirektoratet. 

Skorstad, Berit (red.) / Vårt lille land : små samfunn, store utfordringer                                       30 
Orkana Akademisk, ISBN 9788281043381, ukendt s., hæftet, kr. 436,00 / 348,80

Denne boka gir innblikk i historier om hvordan norske lokalsamfunn møter en verden i stadig raskere 
endring. Bokas mangfoldige bidrag er hver for seg unike fortellinger og analyser, men samtidig illus-
trasjoner på stedsovergripende globale fenomen. De 14 kapitlene analyserer deler av vårt lille land i et 
nedenfra og opp-perspektiv. Samtidig viser de sammenhengen mellom det som skjer lokalt og globale 
trender.
Tematisk spenner boka vidt – her omhandles blant annet emner tilknyttet lokale entreprenører, velferds-
samfunn under press, samisk ungdom i byen, internasjonalisering av utdanning, gruvedrift i nord, op-

pdrettsnæringens betydning og hvordan ungdom oppfatter hjemsted og egen sikkerhet. Den røde tråden som binder boka 
sammen, er det lokale perspektivet.
Boka er forfattet av forskere ved Nord universitet som tilhører faggruppa for forskning på miljø, internasjonale relasjoner, 
nordområdene og samfunnssikkerhet (MINS). Forfatterne har skrevet sine kapitler ut fra faginteresser og aktuelle forsk-
ningsoppdrag. Boka speiler forskningen ved faggruppa MINS og viser hvordan Nord universitets forskning er relevant for 
landsdelen.
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Rottem, Svein Vigeland / Hva er Arktisk råd?                                                                            32 
Novus Forlag, ISBN 9788270999187, 128 s., hæftet, kr. 263,00 / 210,40

Arktis har igjen fått en plass på den internasjonale dagsorden. Det er her de globale klimaendringene 
er mest synlige og mindre is og høyere temperaturer gir nye rammebetingelser for aktørene i regionen. 
Hvor høyt Arktis er på de arktiske statenes politiske dagsorden varierer. Alle er likevel enig om at 
Arktisk råd er det viktigste internasjonale samarbeidsforumet i nord. Til tross for en slik beskrivelse i 
festtaler og i offisielle politiske dokumenter, er kunnskap om Arktisk råd mangelvare.
I denne boka får leseren et innblikk i hva Arktisk råd er. Forfatteren gir en introduksjon til rådets histo-
rie og organisering. I boka diskuteres videre samarbeidets betydning for å forstå det «nye» Arktis, men 

også dets plass i styringen av utviklingen i nord. Hva kan Arktisk råd gjøre og hvor ligger begrensningene? Forfatteren dis-
kuterer også hva rådet bør gjøre for å fortsatt være det viktigste internasjonale samarbeidsforumet for dialog og kunnskap-
sutvikling i og om en region i stadig utvikling. Målet er at man etter å ha lest boka skal sitte igjen med en forståelse av hva 
Arktisk råd er og kan være. 

Steinberg, John / Värdegrundsarbete i praktiken : metodbok för skolan                                      37 
Gothia Fortbildning, ISBN 9789177411086, 139 s., hæftet, kr. 399,00 / 319,20

Boken “Värdegrundsarbete i praktiken” presenterar två pedagogiska metoder för skolans värdegrund-
sarbete.
Till synes små saker – som att få någon som arbetar i skolrestaurangen att titta upp och le, att hålla 
upp dörren för tre personer på väg in i skolan eller att få den som pratar minst att bli mer delaktig – är 
viktiga brickor i ett större spel för att skapa en respektfull samarbetskultur på en skola. Beteendebase-
rad värdegrundsutveckling syftar ytterst till att både elever och vuxna på skolan förstår att det egna 
agerandet påverkar hur andra agerar. Detta har betydelse för såväl relationer och stämning som 

arbetsro och resultat.

Østern, Tone Pernille (red.) / Dybdelæring : en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming     37 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215029726, 201 s., hæftet, kr. 448,00 / 358,40

Denne boka presenterer et grunnleggende annet syn på læring og dybdelæring enn en ensidig kognitiv 
forståelse. Forfatterne viser at læring skjer gjennom samskaping mellom ulike aktører, og de trans-
formerer (dybde)læring til å være kroppslig, relasjonell, skapende, affektiv og kognitiv læring - på en 
og samme gang.
Empirien er hentet fra det flerfaglige forsknings- og utviklingsprosjektet «200 milliarder og 1,» der 
naturfag, religionsfag og kunstfag møtes. I møtet mellom to ungdomsskoler, en lærerutdanning, et tea-
terhus og Den kulturelle skolesekken skapes sanselig didaktisk design.

Forfatterne har gått inn i disse møtene og formet et svar på hva flerfaglig læring kan være, og hva som er verdien i slik 
læring.
Målgruppene for boken er studenter i grunnskolelærerutdanningen, studenter i PPU, ulike lærerprofesjonsrettede masterløp 
og lærere under videreutdanning.

Gunnestad, Arve / Didaktikk for barnehagelærere : en innføring  (2. utg.)                             37.24 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215031330, 237 s., hæftet, kr. 531,00 / 424,80

En grundig innføringsbok i didaktikk og didaktisk tenkning for barnehagelærerutdanningen. Arve 
Gunnestad tar her for seg aktuelle didaktiske begreper og modeller i lys av behov, forutsetninger og 
bestemmelsen om medvirkning hos barn, ansatte og foreldre. Her kan du lese utfyllende om barns 
medvirkning, lyttende pedagogikk, dokumentasjon og om danningsbegrepet. Boka har også kapitler 
om flerkulturell didaktikk og om individuelle opplæringsplaner for barn med spesielle behov.
Denne andreutgaven er oppdatert i tråd med nyere forskning og nyere offentlige utredninger, ramme-
plan og lovverk. 



NORDISK AFDELING  ·  PRØVENSVEJ 27  ·  2610 RØDOVRE

TEL.: 33 14 26 66  ·  FAX: 33 14 35 88  ·  E-MAIL: NORDISK@SCANVIK.DK  ·  WEB: WWW.SCANVIK.DK

 D
ER TA

G
ES FO

RBEH
O

LD
 FO

R TRYK
FEJL O

G
 PRISÆ

N
D

RIN
G

ER.

NYE NORDISKE BØGER  JANUAR 2019  SIDE 3 AF 6

Alinia, Minoo (red.) / Socialt arbete i storstaden : villkor och praktik                                          38 
Liber AB, ISBN 9789147113392, 190 s., hæftet, kr. 591,00 / 472,80

Dagens snabba urbanisering och omvandlingen av urbana miljöer är en global trend, och det pågår 
en förändring av storstäderna även i Sverige. Men storstäderna är inte enbart möjligheternas domän; 
här finns också en koncentration och en mångfald av sociala problem. Globaliseringen och det anony-
ma storstadslivet gör individer i samhällets utkanter extra sårbara i en tid då välfärdsstaten tar mindre 
ansvar för människors välfärd.
Dessa samhällsförändringar ställer det sociala arbetet inför nya frågor och utmaningar. Det är det som 
den här antologin lyfter fram, betraktade ur ett storstadsperspektiv, och ger en teoretisk och metodolo-

gisk utgångspunkt för det sociala arbetets villkor och praktik.
Boken är avsedd för grundläggande utbildningar i socialt arbete och sociologi vid universitet och högskolor, men kan med 
fördel användas även i andra ämnen och utbildningsformer.
Huvudredaktörerna och författarna har lång erfarenhet av undervisning och forskning i socialt arbete, sociologi och 
statsvetenskap. Minoo Alinia är docent i sociologi och lektor i socialt arbete och Welat Songur är fil.dr i statsvetenskap och 
lektor i socialt arbete. Båda är verksamma vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. 

Olsen, Terje / Unge og medvirkning : maktbruk for nybegynnere                                               38 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215031651, 158 s., hæftet, kr. 295,00 / 236,00

Medvirkning og medbestemmelse gjør at unge som mottar hjelp bidrar med sine erfaringer og me-
ninger for at tjenester og behandling skal fungere bedre. Noen ganger gjør unge det som representant 
for en brukerorganisasjon. Andre ganger bare i kraft av seg selv. Unges deltakelse i råd og utvalg er 
en forutsetning for demokratiet vårt.
Erfaring med ulike former for medvirkning er grunnlaget for denne boken. Både unge medvirkere og 
voksne som skal samarbeide med dem har behov for mer kunnskap. Det finnes ingen snarveier til 
medvirkning selv om retten til å medvirke er klar. Forfatterne formidler kunnskap og erfaringer det kan 

være godt å ha med seg enten du skal medvirke på vegne av flere eller i egen sak. Eksemplene er hentet fra ulike hjelpet-
jenester som nav, barnevern og psykisk helsevern, og fra politisk medvirkning i råd og utvalg. 

Linvik, Jorid / Jorids julestrikk : herlige juleprosjekter til store og små                                       64.64 
Vega Forlag, ISBN 9788282116145, 207 s., indbundet, kr. 456,00 / 364,80

Denne boken er spekket med oppskrifter på små og store prosjekter. Tovede votter og tøfler, luer, 
grytekluter, nisser, engler, bestikkholdere, kalenderposer, småting til juletreet - alt i farger og mønstre 
som hører julen til. Strikk til deg selv eller noen du er glad i. Strikk en liten vertinnegave i en fei eller 
bruk de lange førjulskveldene til å lage varmende plagg som vil spre glede utover vinteren. Og når 
julen er over - hva med å begynne neste års gaveproduksjon? Du vet hvordan det er - jula kommer før 
du får snudd deg, så her er det bare å gå i gang! Julegaver kan utmerket godt strikkes både vår og 
sommer. I denne fjerde boken fra Jorid Linvik har forfatteren virkelig fått boltre seg i farger, mønstre 

og modeller. Jorid er juleelsker av rang, og nå deler hun av mange års produksjon og design til årets vakreste høytid. 

Falk, Olsson Tove / Sverige brutal : arkitektur med attityd under 60- och 70-tal                        71 
Bokförlaget Max Ström, ISBN 9789171264350, 174 s., indbundet, kr. 432,00 / 345,60

Det här är boken om arkitekturen som vi älskar att hata. Många har förfasat sig över det som byggdes 
i Sverige på 60- och 70-talen. Sorgen över det gamla och invanda som försvann grumlade länge blick-
en. Men i själva verket rymmer dessa årtionden många byggnader som är både funktionella, välbygg-
da – och fyllda av säregen skönhet.Arkitekturhistorikern Martin Rörby har tillsammans med fotografen 
Tove Falk Olsson under många år utforskat denna misskända del av Sveriges arkitekturhistoria. Att det 
är en komplex och rik period råder det idag ingen tvekan om. En helt ny skala introducerades under 
dessa decennier. Som kontrast till detta märks en fascinerande detaljomsorg och gestaltningsvilja, som 

ett slags maskrosor i betongen. Men framför allt präglades tiden av ett rationellt tänkande som var både modigt och begå-
vat – och ibland lite aningslöst. Boken är en storslagen och kärleksfull skildring av förbisedda arkitektoniska mästerverk 
över hela landet.Martin Rörby är arkitekturhistoriker, tevepersonlighet och tidigare sekreterare i Skönhetsrådet i Stockholm. 
Tove Falk Olsson är en fotograf som specialiserat sig på arkitektur och inredning.
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Leandoer, Kristoffer / Barn : paradiset och flykten därifrån                                                         81 
Pequod Press, ISBN 9789186617455, 230 s., hæftet, kr. 361,00 / 288,80

Barndomen berättas alltid av någon annan. Barndomen har ingen egen röst, den buktalas av vuxna som 
alltid har en egen agenda. Barndomen används som ursäkt för gränslös självömkan, för hårdare tag, 
för sexuell utlevelse eller total avhållsamhet. Barndomen finns i författarnas gråtmilda förflutna. Barndo-
men finns i politikernas glänsande framtidslöften. Men finns den nu?
“Barn : paradiset och flykten därifrån” är en resa till landet som egentligen inte finns, som bara dyker 
upp i form av löfte eller hot, mardröm eller lyckominne. I en vindlande upptäcktsfärd genom epoker och 
genrer undersöks barnens och barndomens egentliga roll i skönlitteraturen. Vi tas med på ett lekfullt 

litterärt strövtåg i linje med författarens prisbelönta essäböcker “Mask” och “Slut”.

Klæbo, Jon / Nordlandsliv : tekstar frå Nordland / utgåve ved Hans H. Skei                                  81.55 
Novus Forlag, ISBN 9788283900095, 148 s., hæftet, kr. 330,00 / 264,00

Jon Klæbo (1839-1874) var fødd på Glein på Dønna. Han tok lærareksamen ved seminaret i Tromsø i 
1859. Etter ei tid som huslærar i Lyngen reiste han til Christiania der han tok examen artium i 1864 og 
førebuande prøver til universitetet året etter. Klæbo var djupt religiøs, og tok tidleg landsmålet i bruk 
sjølv om han skreiv artiklar og bokmeldingar på dansk. Skrivinga tok etter kvart mykje tid, og ved sida 
av arbeidet som lærar, blei det lite tid til teologistudiet. Tæringssjukdomen mot slutten av 1860-åra 
gjorde at han i 1871 måtte flytte til Hardanger i håp om å bli frisk. Han døydde like før 35-årsdagen, og 
er gravlagd på Kinsarvik kyrkjegard.

Nordlandsliv inneheld dei litterære tekstane Klæbo skreiv om og frå Nordland - det aller meste på landsmål og det meste 
klårt rotfesta i det landskapet han reiste frå og sakna sårt. Boka inneheld også ein omfattande biografi om Klæbo. Språkleg 
er tekstane ført over til moderne nynorsk. Utgåva er ved Hans H. Skei, som sjølv kjem frå Dønna. 

Melberg, Arne / Inte en punkt : snitt i Sonnevis dikt                                                                   81.7 
Bokförlaget Daidalos, ISBN 9789171735508, 265 s., hæftet, kr. 361,00 / 288,80

”Jag skriver, på basis av mina anteckningar, ut en ny bok” – så står det på en ensam rad i Göran Sonne-
vis diktsamling “Bok utan namn” från 2012. Av sammanhanget framgår att han sitter med anteckningar 
från 1957 till 2012 och på grundval av dessa ”skriver ut” eller kanske komprimerar en dikt på 414 sidor, 
sammanhållen men ändå vidöppen. Kontinuitet och koncentration men också utspridd dissemination. 
Sådant är hans tillvägagångssätt i hittills 18 diktsamlingar från 1961 till 2017, sammanlagt ungefär 3700 
boksidor.
I denna personliga essä om Sonnevis författarskap ser Arne Melberg allt detta som en enda dikt, en 

fortlöpande kommentar till livshändelser och världshändelser. Till skillnad från en dagbok så går Sonnevis dikt inte kon-
tinuerligt fram, istället vandrar den fram och tillbaka i tiden; den bearbetar ”på basis av mina anteckningar” och resultatet 
– komprimeringen, utskriften, bearbetningen, dikten – skall vara ett ingrepp i tiden, en öppning av tiden, en vandring i tiden. 
Ingen början, inget slut. Inte en punkt.

Hoem, Edvard / Jordmor på jorda : huset under Blåhammaren                                                  85 
Forlaget Oktober, ISBN 9788249519804, 349 s., indbundet, kr. 455,00 / 364,00

Edvard Hoems tippoldemor, Marta Kristine Nesje, gjekk i 1821 den lange vegen frå Romsdal til Chris-
tiania for å bli jordmor, medan tre barn og mannen hennar, Hans Nesje, venta på henne heime. Etter ni 
månader på jordmorskule gjekk ho heim igjen, og ho var i livets teneste i meir enn femti år.
Marta Kristine visste kven ho var. Ho stod støtt både når mistrua mot henne som jordmor var sterk, og 
da mannen fekk utfordringar som var for store for han å bera.
Ut frå få historiske fakta skriv Edvard Hoem fram livet i bygdene ved Romsdalsfjorden med stor dikterisk 
kraft. Dette er ikkje berre ei forteljing om framveksten av det viktige jordmoryrket, men o.g ei påminning 

om at lykka og tragedien bur nær kvarandre, og at den store kjærleiken kan bli ei tyngande bør.
Med denne romanen har Edvard Hoems slektskrønike, som opnar med «Slåttekar i himmelen» (2014), fått eit dramatisk for-
spel. Marta Kristine og Hans Nesje er stammor og stamfar til den store etterslekta vi møter der.
Romanen bygger på “Jordmor på jorda” (2008), ein roman som blei skriven på oppdrag frå Den norske jordmorforening. 
Denne romanen, som har fått tittelen “Jordmor på jorda : huset under Blåhammaren” (2018), er kraftig revidert og utvida. 
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Agrell, Alfhild / Noveller                                                                                                             87 
Atrium, ISBN 9789186095840, 240 s., hæftet, kr. 358,00 / 286,40

Alfhild Agrell (1849-1923) var en av sin tids mest mångsidiga och betydande författare. Tillsammans 
med bland andra Victoria Benedictsson och Anne Charlotte Leffler lyfte hon jämställdhetsfrågan i 
litteraturen under Det moderna genombrottet på 1880-talet. Och efter framgångarna som dramatiker 
på Stockholms teatrar använde hon sin penna till att belysa situationen i norra Sverige, med både 
allvar och humor. 
I denna bok har vi samlat noveller från hela Alfhild Agrells karriär, från debuten i Dagens Nyheter 
1879 till den sista novellsamlingen 1919. I novellerna får vi möta flera sidor av Agrells författarskap, 

och kan upptäcka att de frågor som var viktiga för henne då fortfarande är aktuella för oss i dag. 
Ebba Witt-Brattström står för ett initierat efterord.  

Agrell, Alfhild / Räddad                                                                                                              87 
Atrium, ISBN 9789186095772, 106 s., hæftet, kr. 99,00 / 79,20

Viola lever sitt liv i skuggan av den försumlige maken Oscar och dennes hänsynslösa mor, som styr 
allt och alla i huset likt marionetter. När Violas relation till sonen Alf hotas, kommer det hjälp från 
oväntat håll och maktbalansen sätts på spel.
Här får vi åter stifta bekantskap med Alfhild Agrells (1849-1923) gripande genombrottsverk som 
gjorde henne till en av de mest spelade dramatikerna i Sverige under 1880-talet. Räddad, som 
skrevs som en kommentar på Henrik Ibsens kvinnosyn i Ett dockhem och är Alfhild Agrells mest kän-
da och älskade pjäs, har spelats vid ett flertal tillfällen i Sverige de senaste åren.

I samband med Alfhild Agrell-året 2018 ger vi ut den i en ny utgåva.  

Vikør, Lars S. / Nynorske nedslag : ei artikkelsamling                                                              89.55 
Novus Forlag, ISBN 9788283900064, 307 s., hæftet, kr. 465,00 / 372,00

Denne artikkelsamlinga består av spreidde artiklar av Lars S. Vikør. Dei fleste er publisert i ymse 
bøker, blad og tidsskrift gjennom ein periode på over tretti år; eit par av artiklane er nyskrivne. 
Tittelen “Nynorske nedslag” kan tolkast på to måtar: Alle artiklane er på nynorsk, og mange av dei 
handlar om nynorsk. Men dei fleste artik.lane har norsk språk i det heile som emne, mest innanfor 
feltet nyare norsk språkhistorie og ordkunnskap. Somme av artiklane er vitskaplege, andre meir for-
midlande. Mot slutten av boka glir artiklane over frå språk til historie og frå det norske til Indonesia. 

Karlsson, Klas-Göran / Det moderna trettioåriga kriget : Europa 1914-1945                               91.9 
Natur & Kultur, ISBN 9789127153707, 343 s., indbundet, kr. 326,00 / 260,80

Första hälften av Europas 1900-tal dominerades av två katastrofala världskrig. Det första utbröt 
1914 och det andra slutade 1945. Däremellan hann Europa skåda en rad nya totalitära stater, ko-
rtlivade allianser, finansiella härdsmältor, exempellösa folkmord och brutala inbördeskrig. Det som 
senare fick heta mellankrigstiden var inget annat än en halvlekspaus.
För att förstå de båda världskrigen och tiden däremellan bör de betraktas tillsammans, inte var för 
sig. Man kan inte förstå skottet som Adolf Hitler dödade sig själv med 1945 utan att gå tillbaka det 
skott som Gavrilo Princip avfyrade 1914. Epoken bildar ett slags modernt trettioårigt krig inte utan 

likheter med det trettioåriga krig som utspelades på samma område fyra hundra år tidigare.
Här skildrar professor Klas-Göran Karlsson denna tid, då Europa nådde sin absoluta nollpunkt.
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Eidem, Kim m.fl. / Norges nøkkel : Fredriksten festning og Norges kamp for uavhengighet 
1716 - 1905                                                                                                                                 95.3 
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205517127, 140 s., hæftet, kr. 472,00 / 377,60

I 1716 lå Fredriksten festning som et fristende bytte for den unge og mektige Karl XII. Svenskekongen 
møtte uventet hard motstand. Han måtte trekke troppene ned til byen Fredrikshald, der det brøt ut åpen 
krig med lokalbefolkningen. Totalt måtte nærmere 700 bøte med livet. De lokale satte selv fyr på byen 
for å jage svenskene ut. To år senere vendte krigerkongen tilbake, nå med en overlegen hærstyrke. 
Norges skjebne så ut til å være forseglet, inntil Karl XII ble truffet av en kule i tinningen. Dermed tok 
maktspillet i Norden en ny retning.

Med Norges nøkkel beskriver forfatterne Fredriksten festnings sentrale rolle for Norges uavhengighet - fra bybrannen i 
1716 og det politiske spillet om grunnloven i 1814 til unionsoppløsningen i 1905. 

Langnes, Mads / Utskiftingsrett og gardsskipnad : innmarksutskiftingar, tur og teigblanding i tre ulike 
landslutar                                                                                                                                    95.3 
Novus Forlag, ISBN 9788270999170, 531 s., indbundet, kr. 532,00 / 425,60

Fram til midten av 1800-talet var gardsskipnaden i delar av Noreg prega av at gardsbruka låg i ei 
omfattande teigblanding. Samstundes var det slik at ein gjerne budde i store fellestun, som likna på 
landsbyar. Utskiftingslovene på 1800-talet hadde som mål å løyse opp denne gardsskipnaden, til for-
del for konsoliderte innmarksareal og individualiserte tun for kvar bondefamilie. Langnes tek føre seg 
tre ulike landslutar, og viser at medan det var teigblanding og store fellestun i Romsdal og Hardanger, 
var det ein lang meir individualisert gardsskipnad i Nord-Gudbrandsdal. Dette gjorde at utskiftingslo-

vene medførte eit heilt omskifte i dei to vestlandsområda, medan Nord-Gudbrandsdal vart mest urørt av reforma.
Langnes forklarar korleis utskiftingsretten frå 1800-talet var med på å skape eigedomsformene, kulturlandskapet og bygde-
miljøa ein kjenner frå 1900-talet og fram til i dag. Der det vart gjennomført innmarksutskiftingar, er det desse som har 
fastlagt grensene og tunløysingane som i mange høve framleis er gjeldande mellom norske gardsbruk. Granskingane av 
rettshistoria og dei norske utskiftingsreformene er difor eit viktig grunnlag for kunnskap om tidlegare gardsskipnad, og dei 
norske bygdene og gardane i dag.

Knutsson, Bengt / Den misstänkta orientalisten : ordensprydd språkforskare berättar om 
gåtfulla världar                                                                                                 99.4 Knutsson, Bengt 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319430, 435 s., indbundet, kr. 399,00 / 319,20

Den misstänkte orientalisten är en innehållsrik berättelse, inte minst beroende på ett rikt bildmaterial.
Bengt Knutsson är docent, orientalist, kulturadministratör och diplomat. Han har med full professorsle-
gitimation i semitiska språk verkat vid universiteten i Lund, Stockholm och Göteborg. Han har varit 
direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem, föreståndare för Svenska Forskningsinstitutet i 
Istanbul och vice direktor för Svenska Institutet i Alexandria, Egypten. Han ansvarade för Arabvärld-
slinjen och Programmet för Mellanöstern- och Nordafrikastudier i Lund m.m.


