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Rullerende 3-å rsplån 2015-2017 – Senter for Ibsen-studier 

Innledning 

Senter for Ibsen-studiers rullerende årsplan for perioden 2015-2017 baserer seg bl.a. på 

UiOs strategiske plan 2020, HFs strategiske plan 2020, samt HFs og ILNs rullerende årsplaner 

for 2015-2017. 

Senter for Ibsen-studier har som overordnet mål å styrke Ibsen-forskningen nasjonalt og 

internasjonalt.  Vi vil arbeide for å befeste vår internasjonale posisjon som det faglige 

sentrum for Ibsen-forskningen, og vi vil videreutvikle våre nasjonale og internasjonale 

kontakter. Ibsen-studier er et av HFs prioriterte fagområder i perioden 2015-18. Arbeidet 

med å styrke fagområdet fortsetter. 

 

Gjennom masterprogrammet «Ibsen Studies» rekrutterer vi studenter og kommende 

forskere fra hele verden. Det er viktig at arbeidet med å modernisere og forbedre studiet 

fortsetter. Det er et mål at studiet etter hvert rekrutterer flere norskspråklige studenter.  

 

Senteret vil fortsatt styrke og utvide dokumentasjonsarbeidet, særlig gjennom den 

internasjonale Ibsenbibliografien og repertoardatabasen IbsenStage. Arbeidet med senterets 

egen Ibsen-samling står også sentralt; det gjelder så vel boksamlingen som samlingen av 

audiovisuelt materiale.  

I løpet av planperioden vil senteret gjennomgå store endringer som følge av at to av tre fast 

vitenskapelige ansatte går av med pensjon. Senterleders åremål utløper også i perioden. Et 

sentralt mål vil være å rekruttere fremragende forskere til disse stillingene. 

Forskning 

UiO 2020: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og 

formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. 

Senter for Ibsen-studier vil bidra til å styrke UiOs stilling som forskningsuniversitet av høy 

internasjonal klasse gjennom fokus på prosjektutvikling og publisering, internasjonalt 

forskningssamarbeid, forskningsveiledning og faglig miljøutvikling. 

Tiltak 1: Virtuelt forskningssenter 

Senter for Ibsen-studier vil etablere et nettbasert forskningssenter. Det vil samle en rekke 

nettbaserte ressurser i ett virtuelt senter som vil bli et nyttig verktøy for Ibsen-forskere, -

studenter og andre interesserte verden over. I tillegg til HIS-e og Ibsenbibliografien vil dette 

inneholde repertoardatabasen IbsenStage, en relasjonell hendelsesbasert database om 

Ibsen-oppsetninger globalt og historisk og «IbsenArchive». 
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Det virtuelle forskningssenteret vil utgjøre et konglomerat av ressurser som gjør at 

internasjonal Ibsen-forskning samles ved senteret også på nett; man vil kunne produsere 

forskning av verdi uten fysisk å være til stede ved senteret. Dette er en unik mulighet til å bli 

internasjonalt ledende innenfor digital humaniora, et felt i vekst. 

Milepæler: 

1.1.2015: Nettside for IbsenArchive blir etablert. 

Våren 2015: IbsenStage skal danne utgangspunkt for utvikling av forskningsprosjekter 

omkring Ibsen-dramaets nasjonale og internasjonale gjennombrudd og betydning, konkret 

en søknad om prosjektfinansiering fra NFR, og på sikt utarbeidelse av EU-søknad.  

2016: Sammen med internasjonale partnere søkes midler til IbsenRoom, et scenografisk rom 

for 3D-visualisering av Ibsens scener. 

Frist for gjennomføring: 

31.12.2016 

Ansvar:  

 IbsenArchive: Nettredaktør Stine Brenna Taugbøl i samarbeid med senterleder og IS-

stab for øvrig. 

 IbsenRoom: Frode Helland og Julie Holledge. Utvikles i samarbeid med University of 

Queensland, Australia. 

 IbsenStage: Frode Helland og Julie Holledge. Det er etablert internasjonalt 

forskningsnettverk med deltakere fra Europa, USA, Australia og Asia 

 

Tiltak 2: Ibsen i teatret 1851-1864 

Ibsens regibøker og annet Ibsen-relevant teaterarkivmateriale. Senter for Ibsen-studier og 

Universitetet i Bergen/Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier vil samarbeide 

om å digitalisere teatermaterialet i Bergen og innlemme dette i den elektroniske utgaven av 

Henrik Ibsens skrifter. 

Milepæler: 

2015: Alt teatermaterialet fra Henrik Ibsens hånd digitaliseres i et samarbeid mellom 

Teaterarkivet, Universitetet i Bergen og Senter for Ibsen-studier.  

2015: Seminarer knyttet til tre arbeidspakker samt publisering av bearbeidede 

seminarinnlegg i artikkelsamling, og i individuelle artikler.  

Frist for gjennomføring: 

31.12.2016 

Ansvar:  

Jon Nygaard i samarbeid med Universitetet i Bergen. Felles søknad er sendt NFR, mai 2014. 
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Tiltak 3: Deltakelse i HFs tematiske forskningsområder 

Travelling Texts 

Prosjektet «Travelling Texts» er ett av HFs tre tematiske forskningsområder. Prosjektet har 

fokus på oversettelse og global spredning av tekster, ideer og verdier gjennom oversettelse. 

Helland deltar i prosjektet, og et delprosjekt skal munne ut i en utgivelse om Ibsen-

oversettelser.  

Scanguilt 

Rees og Helland deltar i prosjektet «Scanguilt» og vil bidra med artikler i prosjektets 

utgivelser. Helland er også veileder for en av prosjektets Ph.D.-stipendiater. Prosjektet 

utforsker fortellinger skrevet etter 1989 om den skyld, skam og ambivalens mange 

skandinaver føler ved å leve privilegerte liv samtidig med at disse er knyttet – mer eller 

mindre direkte – til globale problemer som internasjonal krigføring, trafficking, 

miljøproblemer og utnyttelse av barn. Studieobjektet er fortellinger (fakta eller fiksjon) på 

trykk og/eller skjerm (i for eksempel roman-, reportasje-, drama-, film- og/eller tv-form).  

Milepæler:  

Våren 2016: Seminar  

Våren 2017: Utgivelse 

Ansvar:  

Frode Helland og Ellen Rees 

Tiltak 4: Internasjonalt forskningssamarbeid 

Ibsen and Philosophy 

Prosjektet Ibsen and Philosophy består av et samarbeid omkring tre seminarer med Ibsen og 

filosofi som overordnet tema. Dette er et samarbeid med Johns Hopkins University, 

Baltimore og Temple University, Philadelphia. Det siste planlagte seminaret arrangeres ved 

UiO (april 2015).  

Ibsen in Translation 

Prosjektet ”Ibsen in Translation” omfatter alle Ibsens 12 samfunnsdramaer, oversatt til åtte 

forskjellige språk. Målet er at prosjektet fullføres i løpet av 2018, med kvalitetssikrede 

oversettelser som resultat. Det vil også være et mål at oversettelsene skal bidra til å knytte 

nye kontakter, og på sikt styrke Ibsen-forskningen lokalt. 

South Asian Ibsen Forum 

I samarbeid med University of Hyderabads Sarojini Nairu School of Arts and Communication 

har Ibsen-senteret på lengre sikt et mål å etablere et South Asian Ibsen Forum. Samarbeidet 

innebærer etableringen av et digitalt arkiv over Ibsen-forskning og Ibsen-oversettelser fra 

hele Sør-Asia og en serie kombinerte seminar/teaterfestivaler i 2015, 2017 og 2019 ved 

University of Hyderabad. 
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Milepæler: 

April 2015: Ibsen in Philosophy, seminar i Oslo. 

2016: Ibsen in Philosophy, publisere artikler 

2018: Ibsen in Translation, prosjektavslutning 

Februar 2015: South Asian Ibsen Forum, seminar/festival i Hyderabad 

April 2015: South Asian Ibsen Forum, søknad om midler fra UD 

Frist for gjennomføring: 

31.12.2015: Ibsen and Philosophy 

31.12.2018: Ibsen in Translation 

Ansvar: 

Ibsen and Philosophy: Frode Helland 

Ibsen in Translation: Frode Helland 

South Asian Ibsen Forum: Ellen Rees 

Tiltak 5: Individuelle bokprosjekter 

Senter for Ibsen-studier skal fremme forskning som gir ny kunnskap om Ibsens bakgrunn, 

forutsetninger og mottakelse. 

Milepæler: 

2015: Ibsens sosiale bakgrunn - familie, sosialt nettverk, historisk og økonomisk utvikling i 

Skien 

2015: Nytt lys på 1890-årenes Ibsen 

2015: Ibsen på tvers av norskfaget 

2015: Ibsen in Practice 

2015: Ibsen on Theatre 

Frist for gjennomføring: 

31.12.2015: Alle bokprosjektene unntatt Ibsen in Practice 

Mars 2015: Ibsen in Practice 

Ansvar: 

Ibsens Sosiale bakgrunn: Jon Nygaard 

Nytt lys på 1890-årenes Ibsen: Astrid Sæther 

Ibsen på tvers av norskfaget: Ellen Rees 

Ibsen in Practice: Frode Helland 

Ibsen on Theatre: Frode Helland og Julie Holledge 

Tiltak 6: Utvikling av Ph.D.-kurs 

Senter for Ibsen-studier ønsker å utvikle et Ph.D.-kurs knyttet til senterets tverrfaglige og 

internasjonale forskningsprofil. 

Milepæl: 

2015: Ph.D.-kurs utvikles. 
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Frist for gjennomføring: 

Våren 2016: Ph.D.-kurs tilbys. 

Ansvar: 

Jon Nygaard og Ellen Rees 

Undervisning 

UiO2020: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste 

internasjonale læresteder. 

Mastergradsprogrammet «Ibsen Studies» er lagt til senteret. Det overordnete målet for 

utdanningen ved senteret er at studiet styrkes og forbedres. Vi ønsker å styrke tilbudet for 

bachelorstudenter og enkeltemne-studenter på begge nivåene, blant annet for å tiltrekke 

oss flere studenter. 

Tiltak 7: Rekruttering og gjennomføring 

 Forsøk med gruppeveiledning av masterstudenter 

 Øke antall norske/nordiske studenter, både på bachelor- og masternivå, samt å øke 

antall enkeltemnestudenter på begge nivåene  

 Synliggjøre Senter for Ibsen-studiers tverrfaglige profil 

 Tydeliggjøre at studentene kan avlegge eksamener på norsk eller et av de andre 

nordiske språkene, slik at emner fra «Ibsen Studies» kan inngå i en nordiskgrad  

 Opprette en 40-gruppe innen Ibsen-studier på bachelornivå 

Milepæler: 

2015: Gruppeveiledning av masterstudenter videreføres 

Våren 2015: Søknad om oppretting av 40-gruppe 

Våren 2015: Oversettelse av Ibsensenterets studiesider på nettet til norsk 

Frist for gjennomføring: 

31.12.2015: Evaluering av gruppeveiledning 

Ansvar: 

Gruppeveiledning av masterstudenter: Ellen Rees 

Oversettelse av Studienettsider: Laila Y. Henriksen 

Opprettelse av 40-gruppe: Jon Nygaard 

Formidling 

UiO 2020: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at 

forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse det 21. århundrets store 

samfunnsutfordringer. 
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Formidlings- og dokumentasjonsarbeidet har en sentral plass ved Senter for Ibsen-studier. Til 

senteret ligger to bibliotekarstillinger, hvor én har ansvar for Ibsen-bibliografien, og den 

andre har ansvar for bok- og AV-samlingen. I langtidsperioden vil begge bibliotekarene gå av 

med pensjon, og det vil bli utlyst ny stilling med spesifikasjon av oppgaver. 

Tiltak 8: Tjenester og verktøy 

 Ny Ibsen-litteratur og relevant referanselitteratur anskaffes løpende til biblioteket og 

katalogiseres i BIBSYS. Det legges vekt på å oppspore og anskaffe videoer av Ibsen-

oppsetninger og -filmer. 

 Som del av Ibsensenterets formidling og dokumentasjon er IbsenStage, HISe, 

Ibsenbibliografien og BIBSYS viktige, i tillegg til den fysiske samlingen. Bibliotekarene 

veileder i bruken av disse ressursene og deltar i undervisningen av studentene ved 

behov. 

Frist for gjennomføring: 

Løpende 

Ansvar: 

Bibliotekarene ved senteret og nettredaktør Stine Brenna Taugbøl 

Tiltak 9: Publisering og foredragsvirksomhet 

Ibsen Studies 

Ibsen Studies er det eneste tidsskriftet viet Henrik Ibsen. Tidsskriftet er et tverrfaglig forum for 

debatt og kritikk for alle Ibsen-forskere. 

Acta Ibseniana 

Acta Ibseniana er en serie med artikkelsamlinger og monografier om Ibsen og hans verker. 

Serien videreføres med nytt forlag fra 2015. 

Foredragsvirksomhet 

Senterets ansatte er aktive foredragsholdere i inn- og utland og bidrar gjennom dette til å 

styrke kontaktflatene utad. 

Milepæler: 

Våren 2015: Avtale med nytt forlag for Acta Ibseniana opprettes 

Frist for gjennomføring: 

31.5.2015 

Ansvar: 

Frode Helland 

Tiltak 10: Kunnskapsutveksling med eksterne aktører 

 Senteret har som mål å fortsette det langsiktige samarbeidet med eksterne aktører, 

som teatrene, Nasjonalbiblioteket, Ibsen-museene og andre. 
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 Senteret ønsker å samarbeide med Nationaltheatret om Ibsenfestivalen hvert annet 

år. 

 Den 14. Internasjonale Ibsen-konferansen er planlagt gjennomført i 2016. 

Milepæler: 

1.1.2015: Inngå avtale med arrangør av Ibsen-konferansen 

2016: Samarbeid med Nationaltheatret om Ibsen-festivalen 2016 

Frist for gjennomføring: 

31.12.2016 

Ansvar: 

Frode Helland 

Organisering 

UiO 2020: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik at de bidrar til 

å understøtte kjerneaktivitetene. 

Hovedmål for organisasjon og medarbeidere er å legge forholdene til rette for forskning, 

undervisning, dokumentasjon og formidling. En forutsetning for dette er god økonomistyring, 

og god kommunikasjon internt og eksternt.  

 

Langtidsbudsjettet 2014-2018 viser et akkumulert underskudd på ca. 1,7 mill. Senteret må 

arbeide for å innhente eksterne midler for å bedre den økonomiske situasjonen i 

langtidsperioden.  

 

Det kreves gode administrative rutiner for å ta hånd om den daglige, administrative driften. 

Det er derfor nødvendig med vedlikehold og oppdatering av kompetansen dette krever. 

Tiltak 11: Administrasjon 

 Gjennomføre tiltak for å styrke den faglige kompetansen i administrasjonen  

 Administrasjonen ved senteret samarbeider med administrasjonen ved ILN og 

arbeider i en felles målsetting  

 Senterets database over internasjonale og nasjonale kontakter bygges ut og 

vedlikeholdes  

 Senterets nettsider videreutvikles og oppdateres for å sikre at disse blir mest mulig 

presise og relevante og samarbeidet med nettredaksjonen ved HF om rutinemessig 

retting og oppdatering av senterets nettsider videreføres 

Frist for gjennomføring: 

Løpende 



26.11.2014 
 

8 
 

Ansvar: 

Laila Henriksen 

Arbeids- og studiemiljø 

UiO 2020: Det gode universitet. Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og 

ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø. 

Tiltak 12: Styrket sosialt miljø 

 Årlig studentekskursjon til Skien i forbindelse med Skien International Ibsen 

Conference 

 Senteret skal arrangere faglig-sosiale arrangementer for ansatte ved senteret, 

gjesteforskere og studenter 

Milepæler: 

Årlig: Studentekskursjon til Skien 

Halvårlig: Faglig-sosialt arrangement 

 


