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1. Hovedmål 2010   

Senter for Ibsen-studier har som overordnet mål å styrke Ibsen-forskningen nasjonalt og internasjonalt. 
Dette gjelder både i omfang og kvalitet. Vi vil arbeide for å befeste vår internasjonale posisjon som det 
faglige sentrum for Ibsen-forskningen. 

Resultater 2010   

Innrapporteringen til Cristin viser at forskningspubliseringen ved senteret fortsatt er svært god. De 
ansatte har publisert til sammen ti bøker ved senteret. Syv av bøkene er kommet i rekken av Henrik 
Ibsens skrifter, (HIS 10, 10k, 15, 15k, 16, 16k og 17). Det er videre utgitt tre bøker der senterets ansatte 
har vært redaktører. Det er avlagt én doktoravhandling ved senteret, det er publisert åtte artikler i ulike 
tidsskrifter, ti bidrag til ulike bøker/rapporter, og det er holdt femten konferanseinnlegg eller faglige 
presentasjoner.  
 
Arbeidet med bokutgaven av Henrik Ibsens skrifter er fullført. Den består av 16 doble tekst- og 
kommentarbind, pluss ett bind som inneholder utgavens edisjonsfaglige retningslinjer (i alt 33 bøker).  
Arbeidet med den elektroniske utgaven av Henrik Ibsens skrifter ble startet opp i januar. Det er i løpet av 
høsten utarbeidet en prosjektplan der instituttleder ved ILN er eier, mens senterleder er prosjektleder. 
Det er endelig laget en prototype med følgende innhold: Gengangere, Et dukkehjem, En folkefiende, 
Digte, kommentarer til disse og informasjonstekster.  
 
Prosjektet om ”Ibsenbiografier” er sluttført og utkom med boken Den biografiske Ibsen i serien Acta 
Ibseniana, redigert av A. Sæther, S. Dingstad, A. Kittang og A.M. Rekdal. V. Ystad har vært medredaktør 
og bidratt til boken Kierkegaard, Ibsen og det moderne. Boken Ibsen and the Modern Self ble utgitt i 
november 2010 som, også i Acta Ibseniana, redigert av Kwok Kan-Tam, Terry Yip og Frode Helland. De to 
første bøkene er ledd i et nordisk samarbeid, den siste er ledd i et senterets internasjonale samarbeid. 
 
Anette Storli Andersen disputerte for doktorgraden med avhandlingen Deus ex machina? Henrik Ibsen 
og teatret i norsk offentlighet 1780-1864. Gjennom masterstudiet i “Ibsen Studies” rekrutterer vi nye 
studenter og kommende forskere fra hele verden. Arbeidet med å forbedre studiet er videreført. 
 
Antallet gjesteforskere vitner om at senteret fortsatt er attraktivt som sted for forskere. Det har 
sammenheng med kompetansen som er samlet på senteret, dokumentasjonen i form av et unikt 
klipparkiv, kontaktnett og renommé. 
 
Senteret har, som ledd i en pågående internasjonalisering, prioritert samarbeid med forskere i Asia. I 
tillegg er prosjektet ”Ibsen in Africa” gjennomført, med støtte fra Ibsen Awards. Prosjektet ”Ibsen in 
Translation” sluttførte sin andre fase i 2010, og vil bli utvidet i 2011. Det NFR-finansierte prosjektet 
”Ibsen Between Cultures” har gjennomført sitt andre år, og det har vært høy aktivitet i prosjektet. 
 
Videre har senteret arbeidet for å styrke og utvide dokumentasjonsarbeidet. Antall innførsler i Ibsen-
bibliografien øker stadig. Formidlingsarbeidet har vært en sentral del av virksomheten, blant annet med 
besøk av gjesteforskere fra USA, Danmark og Frankrike og norsk-studenter fra Russland.  
 
Universitetet har valgt ”Henrik Ibsen” som en egen temaside under kategorien ”Forskning”, der leseren 
kan lære mer om Ibsen og verkene hans. 
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2. Forskning 
Senter for Ibsen-studier vil bidra til at Universitetet i Oslo skal styrke sin stilling som 
forskningsuniversitet av høy internasjonal klasse. Senteret vil: 
 

 styrke forskningen gjennom prosjektutvikling og publisering 

 bidra til internasjonalt forskningssamarbeid omkring Ibsen 

 gi forskningsveiledning og bidra til utvikling av faglig miljø 
 

Senterleder har det overordnede ansvaret for igangsetting og gjennomføring av felles 
forskningsaktiviteter. Alle vitenskapelig ansatte har ansvar for at forskningsaktiviteten ved senteret er 
høy og holder god kvalitet.  

 

Resultater 

 

 
Resultat 

2008 2009 2010 

Antall publikasjoner 13 12 10 

Publikasjonspoeng 34,8 39,2  

Dr. grader 0 0 1 

 

Mål 1: Styrke forskningen gjennom prosjektutvikling og publisering   

Resultatmål 

 

 realisering av konkrete samarbeidsprosjekter og fellesprosjekter 

 fortsatt god forskningspublisering 

 økt forskerrekruttering 

 fullføre prosjektet Henrik Ibsens skrifter med de siste bindene, samt markere den samlede 
utgivelsen av bokutgaven 

Resultater  

Arbeidet med den historisk-kritiske og kommenterte utgaven av Henrik Ibsens skrifter er sluttført. 
Bokutgaven består av 16 doble tekst- og kommentarbind, pluss ett bind som inneholder utgavens 
retningslinjer (i alt 33 bøker). Arbeidet med de siste bindene av bokutgaven ble sluttført høsten 2010. I 
løpet av året er følgende bind utgitt: HIS 10, 10 k, 15, 15 k, 16, 16k og 17. Det siste dobbeltbindet 16 og 
16 k samt bind 17 med de utgavens edisjonsfaglige retningslinjer, forelå først i januar 2011. Bak utgaven 
ligger et omfattende faglig arbeid. Arbeidet har vært finansiert av Norges forskningsråd, 
Kulturdepartementet, Nasjonalbiblioteket, Universitetene i Oslo, Bergen Trondheim og Tromsø, 
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Den norske kirke og Eckbos legater. Sluttføringen har blitt markert ved to 
anledninger, en festmiddag for medarbeiderne ved prosjektet i Videnskapsakademiet på 
Drammensveien og et større edisjonsfilologisk seminar arrangert av senteret og holdt for fagmiljø og 
allmennhet i Nasjonalbiblioteket i Oslo.   
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Gjennom 2010 er det utarbeidet en prototype for den elektroniske utgaven av Henrik Ibsens skrifter, og 
det er laget en prosjektplan for det resterende arbeidet. Prototypen har følgende innhold: Gengangere, 
Et dukkehjem, En folkefiende, Digte, kommentarer til disse og informasjonstekster. Tidligere versjoner av 
prototypen er blant annet vist på seminar i Nordisk nettverk for edisjonsfilologer i Gøteborg i mai 2010 
og på edisjonsfilologisk seminar i oktober 2010. 
 

Anette Storli Andersen disputerte for doktorgraden med avhandlingen Deus ex machina? Henrik Ibsen 
og teatret i norsk offentlighet 1780-1864. 
 
”Ibsen Between Cultures” (IBC) er støttet av NFR, og har vært et prioritert prosjekt. Det har vært høy 
aktivitet i prosjektet, både i form av felles arrangementer og publisering. I 2010 var professor Julie 
Holledge (Flinders University), professor He Chengzhou (Nanjing University) og professor  Sun Jian 
(Fudan University) gjesteprofessorer ved Senter for Ibsen-studier som del av IBC. Også Erika Fischer-
Lichte har bidratt til prosjektet under sine opphold som professor II. 
 
Prosjektet om Ibsen-biografier er sluttført og utkom med boken Den biografiske Ibsen som nr IV i serien 
Acta Ibseniana, redigert av A. Sæther, S. Dingstad, A. Kittang og A.M. Rekdal. V. Ystad har vært 
medredaktør og bidratt til boken Kierkegaard, Ibsen og det moderne. Boken Ibsen and the Modern Self 
ble utgitt i november 2010, redigert av Kwok Kan-Tam, Terry Yip og Frode Helland og publisert av Hong 
Kong Open University Press. Boken springer ut av konferansen med samme navn holdt i Hong Kong og 
Guangzhou i 2008. Boken utgjør samtidig nr. VII i Acta Ibseniana og er et eksempel på et vellykket 
internasjonalt samarbeid. 
 
Thomas Ostermeier holdt ”The Henrik Ibsen Lecture at the University of Oslo” 1. september under 
tittelen ”Directing Ibsen Today”. Foredraget ble arrangert i samarbeid med Nationaltheatret og inngikk i 
Ibsenfestivalens program. Det ble trykket i Ibsen Studies 2/2010.  
 
Tidsskriftet Ibsen Studies har opparbeidet seg en solid kvalitet og anseelse, men kan med fordel gjøres 
enda bedre kjent som det sentrale tidsskriftet for nasjonal og internasjonal Ibsen-forskning.  
 

Mål 2: Internasjonalt forskningssamarbeid  

Resultatmål 

 styrket internasjonalt samarbeid i henhold til prioriteringene ovenfor 

 internasjonalt prosjektsamarbeid og forskningsutveksling 

 søke mer formalisert samarbeid med miljøer og enkeltpersoner i Afrika 

Resultater 

Senteret har prioritert de sterke samarbeidsrelasjonene til Ibsen-interesserte akademiske miljøer i 
følgende asiatiske land: Kina, Bangladesh og India. 
 
Samarbeidet med Fudan University, Shanghai er videreført etter konferansen i 2010. Helland 
representerer UiO i rådet for Nordic Centre ved Fudan, og forskere fra Fudan deltar i Ibsen Between 
Cultures. Helland var inviteret til å holde gjesteforelesninger ved Fudan og Shanghai Normal University i 
forbindelse med rådsmøtet våren 2010.  
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Samarbeidet med Kina har en annen sentral arena i ”Chinese-Nordic Cultural Centre” ved Nanjing 
University. Helland er styreleder for dette senteret og har holdt flere foredrag i Nanjing våren 2010, 
blant annet ved seminaret ”Intercultural Theatre and Globalization” (5. mai). 

 
Som del av IBC ble seminaret ”Ibsen in China” arrangert på Blindern den 6. september, med foredrag av 
Sun Jian, He Chengzhou, Kwok-kan Tam og Xia Liyang. Seminaret ble arrangert i samarbeid med 
Nationaltheatret og inngikk også i programmet for Ibsen-festivalen. 

 
Prosjektet ”Ibsen in Translation” (ledet av Frode Helland og Ellinor Kolstad) har mottatt støtte fra UD og 
NORLA. Den første fasen i prosjektet resulterte i nye oversettelser av Bygmester Solness direkte fra 
norsk til engelsk, russisk, kinesisk og spansk. Prosjektet ble i 2010 videreført med Et dukkehjem, oversatt 
til hindi, arabisk, og egyptisk i tillegg til språkene fra fase en. Ibsen in translation hadde ett arrangement 
under ”Oversatte dager” på Litteraturhuset 12. mars, med foredrag av Olga Drobot, Liyang Xia, Sherin 
Awahab, Randa Hakim, Elinor Kolstad og Frode Helland. 5. september deltok flere av oversetterne og 
Frode Helland i arrangementet ”På scenekanten” i samtale med Laurent Chetouane under Ibsen-
festivalen. Tema for kvelden var oversettelse og tekstens status i teateret. 

 
Prosjektet ”Ibsen in Africa” ble fullført i og med konferansen og festivalen ”Lusaka Ibsen Insaka: Ibsen 
through African Eyes”, finansiert av Ibsen Awards i samarbeid med senteret. Det besto av en tre-dagers 
konferanse/workshop for akademikere og teaterarbeidere fra kontinentet, kombinert med en liten 
teater-festival hvor tre forskjellige adaptasjoner av Et dukkehjem ble spilt. Arrangementskomiteen for 
konferansen har bestått av Helge Rønning, Frode Helland, Julie Holledge og Cheela Cheelala. Assitej 
Zambia var lokal arrangør. Prosjektet var meget vellykket, man fikk opprettet et afrikansk nettverk for 
kunstnere og akademikere interessert i Ibsen, samt utvidet senterets kontakter i regionen. Dette 
prosjektet vil bli videreført og forhåpentlig gi grunnlag for videre forskning. 

 
Helland gjestet Flinders University, Australia, som Visiting Research Professor, november 2010. 

 
Den årlige Delhi Ibsen Festival, som arrangeres av Dramatic Arts and Design Academy (DADA), New Delhi 
i samarbeid med Den Norske Ambassaden i Delhi, fant sted i desember 2010. Festivalen avsluttet med 
seminar der Astrid Sæther holdt plenumsforedraget ”Folklore – Folk Culture in Peer Gynt”.  

 
Astrid Sæther har videre hatt et tre-måneders forskningsopphold ved Det Kgl. Bibliotek i København, og 
bidratt med foredraget ”Om Suzannah Ibsen og hennes roller i Ibsens dramatikk”, samt deltatt på den 
28. internasjonale IASS-konferansen i Lund, Sverige med foredraget ”Hedda, or Aspiration Sky High”. 
 
Senteret har endelig vært med å arrangere møte i The International Ibsen Committee (IIC) sammen med 
den lokale komiteen for The International Ibsen Conference 2012 i Tromsø.  

 

Mål 3: Forskningsveiledning og faglig miljøutvikling 

Det er en sentral oppgave for senteret å bidra til å styrke rekrutteringen til Ibsen-forskingen nasjonalt og 
internasjonalt. Å kunne tilby forskningsveiledning til stipendiater og studenter i inn- og utland er derfor 
en viktig og krevende oppgave. Sentralt for å nå dette målet, er å skape et faglig miljø som er sjenerøst, 
anerkjennende og kritisk. 

Resultatmål 
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 skape gode interne fora for utveksling av ideer og faglig diskusjon  

 gi veiledning til stipendiater og studenter (egne så vel som tilreisende) 
 

Tiltak og resultater 

Senteret har arrangert seminar på Voksenåsen for de vitenskapelig ansatte sammen med ansatte fra 
litteraturmiljøet ved ILN for å stimulere til samarbeid og faglig utveksling knyttet til Ibsen.  
 
Senterets vitenskapelig ansatte har veiledet flere stipendiater og studenter utenfra.  
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3. Utdanning  

 
Et overordnet mål for utdanningen er at mastergradsstudiet styrkes og forbedres. For tiden har vi flest 
utenlandske studenter. Senteret bør ha som mål å rekruttere flere norske studenter. Vi ønsker også å 
tilby kurs som kan inngå i forskeropplæringen. 

Resultatmål 

 

 sørge for at våre mastergradsstudenter avslutter sine studier på normert tid, med gode 
resultater 

 rekruttere norske og utenlandske studenter, til enkeltemner og til studiet som helhet bl.a. ved å 
sørge for god studieinformasjon på senterets nettsider. 

 invitere utvalgte gjesteforelesere for å gi et utvidet undervisningstilbud 

 arbeide for å få igangsatt mer formalisert samarbeid med andre studieprogram ved UiO med 
tanke på utveksling av studenter og emner 

 

Tiltak og resultater 

Det er gjennom prosjektet ”Ibsen in Performance” etablert samarbeid med bachelor-studiet i teater ved 
Høgskolen i Nord-Trøndelag. I forbindelse med deres oppsetning av Peer Gynt ble det i november 
arrangert ekskursjon for studentene til Verdal og Stiklestad. 
 
Studentene er fulgt aktivt opp med tanke på gjennomføring, og 6 studenter har fullført på tilnærmet 
normert tid. 
 
Studentene deltok på Ibsen Award-konferansen i Skien.  
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4. Kunnskap i bruk  

 
Dokumentasjon og formidling av Ibsen-litteraturen er et kontinuerlig arbeid. Året 2010 er imidlertid et 
spesielt år, i og med at senteret er etablert i nye lokaler. Vi har stått foran omfattende arbeid for å gjøre 
samlingen tilgjengelig for brukerne både fysisk og digitalt. Og det har vært krevende å bygge opp igjen 
samlingen til et funksjonelt forskningsbibliotek.   
 
Etterspørselen etter og behovet for litteratur om emner som er aktuelle for forskningen ved senteret og 
ellers i Ibsen-miljøet er et viktig utgangspunkt for hva som blir prioritert i dokumentasjonsarbeidet. 

Resultatmål 

 

 bygge opp et godt og funksjonelt bibliotek på senteret 

 gjøre Ibsen-litteraturen tilgjengelig elektronisk og fysisk 

 oppspore og registrere ny og eldre Ibsen-litteratur 

 formidle Ibsen-litteraturen til brukerne 

 øke informasjonsflyten internt og eksternt 
 

Tiltak og resultater 

Registrering av nye poster i Ibsen-bibliografien, både løpende og retrospektivt, er et kontinuerlig arbeid. 
Det samme gjelder retting og utbygging av eksisterende poster. En av bibliotekarene har arbeidet inntil 
to dager i uken på Nasjonalbiblioteket for å kunne ha adgang til Ibsen-samlingen for registrering i Ibsen-
bibliografien.  
 
Det har vært lagt stor vekt på å skaffe til veie artikler for primærregistrering og gjøre dem tilgjengelige 
for brukerne på lesesalen. Gjennom hele året har det vært arbeidet med å utvide og forbedre samlingen 
av bøker og artikler. Høsten 2010 ble det i tillegg engasjert en vit.ass. for å kjøpe inn eldre og nyere 
litteratur og supplere samlingen etter at viktige bøker og tekster ikke fulgte med biblioteket under 
flyttingen til Blindern.  
 
Ibsen-litteraturen er formidlet gjennom løpende referansearbeid etter henvendelse fra forskere, 
masterstudenter og andre, både internt og eksternt, i forbindelse med brukernes opphold ved eller 
besøk på senteret og ved e-post og telefonhenvendelser.  

 
UiO har valgt ”Henrik Ibsen” som en egen temaside under kategorien ”Forskning”, der leseren kan lære 
mer om Ibsen og verkene hans. Nettsidene oppdateres av Kommunikasjonsavdelingen ved UiO.  

 
Senteret fikk i 2010 nye nettsider med ny grafisk profil og navigasjon, som en del av prosjektet ”Ny UiO-
web”.  Forskningsformidlingen er blitt styrket ved å få nye prosjektbeskrivelser og fokus på aktuelle 
saker. Studiesidene er også forbedret med informasjon om opptak, emnebeskrivelser og 
kontaktinformasjon.  
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5. Organisasjon og ressurser  

 
Hovedmål for organisasjon og medarbeidere er å legge forholdene til rette for forskning, undervisning, 
dokumentasjon og formidling. En forutsetning for dette er fortsatt god økonomistyringen. Planlagte 
endringer i budsjettmodell og regnskapsprinsipper vil kreve aktiv kompetanseoppbygging. 

Resultatmål 

 

 videreutvikle gode administrative rutiner for støtte til de vitenskapelig ansatte 

 styrke økonomistyringen 

 styrke HMS-arbeidet, med fokus på miljø 
 

Tiltak og resultater 

Økonomien ved senteret har vært stabil. God økonomistyring har sikret muligheter for ulike 
arrangementer i regi av senteret og for reiser i inn- og utland både for tilsatte og stipendiater. 
 
Økonomistyringen har sikret at prosjektene er under kontroll, og arbeidet med dekning av 
underskuddene på HIS-prosjektet er i gang. 
 
Senterleder har deltatt på basisopplæring for ledere i regi av UiO sentralt med tre samlinger over tre 
dager gjennom høsten.  
 
Det har vært avholdt to møter i Rådet for Senter for Ibsen-studier. Foruten funksjonen som rådgiver i 
viktige saker gir rådet et viktig signal utad om at senteret er en autonom enhet.  
 
Det er opprettet jevnlige informasjonsmøter mellom senterleder og ledelsen ved ILN.  
 
Innenfor HMS-arbeidet har fokus vært rettet mot de nye lokalene som trenger fornyelse. Det har blitt 
utarbeidet et dokument for bruken av senterets lokaler etter at Orakeltjenesten og AV-tjenesten ved HF 
flytter ut 2011.  
 
De ansatte hadde et faglig og sosialt seminar på Klækken utenfor Hønefoss i desember for 
oppsummering av virksomheten og planleggingen videre.  
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6. Regnskap 2010 

 
Senter for Ibsen-studier har holdt forbruket godt innenfor budsjettet i 2010. Vi har generelt hatt et 
betydelig lavere forbruk, men forventer noe økt forbruk i første halvdel av 2011.  Generelt har vi et 
spillerom som gjør at vi kan utnytte den vitenskapelige kompetansen til fulle. Senteret har vært inne i en 
periode med aktiv ekstern finansiert internasjonal virksomhet.  

 

Resultatoversikt   

 
 

Post Budsjett 2010 Resultat 2010 

Basisvirksomheten   

Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)                            -436 055 -1 611 505 

Sum årlig inntekt (isolert)                               -8 140 775 -8 706 348 

Sum årlig kostnad (isolert)                                                            7 704 720 7 094 843 

Eksternt finansierte prosjekter   

Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) 1) 2 935 363 8 004 169 

Sum årlig inntekt (isolert)                                                                 -5 777 763 -2 117 895 

Sum årlig kostnad (isolert)                                                              8 713 126 5 886 274 

 
1) HIS-underskudd ikke dekket av UiO/HF ennå 
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7. Produksjon 2010 

 

Avis- og tidsskriftspublikasjoner 

Dingstad, Ståle. “Fremragende? Henrik Ibsens skrifter - fra prosjekt til produkt”. Nytt Norsk Tidsskrift 
2010 ; Volum 3. s. 303-317  
 
Dingstad, Ståle. ”En sørgelig sorti”. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010 
 
Dingstad, Ståle. “Fraværende kritikk”. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010  
 
Helland, Frode. ”Forvirrende om Ibsen i verden”. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010 
 
Helland, Frode. ”Ibsen er også indisk”. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010  
 
Helland,Frode. ”Ideologia i hegemonia”. Literatura polityczna dzisiaj. Dialog 2010 (7-8) s. 84-93 
 
Helland, Frode. ”Politikk og form: Vegard Vinge og Ida Müllers Vildanden”. Vinduet 2010 (3) s. 70-74 
 
Helland, Frode. ”Vakker og vill Når vi døde vågner fra Manipur”. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift 
2010 (2) s. 39-41 
 

Konferansebidrag og faglig presentasjoner 

Dingstad, Ståle. ”Mytene etableres. De første Ibsen-biografiene”. Foredrag på Ibsenmuseet; 2010-09-26  
 
Dingstad, Ståle. ”Francis Bulls bidrag til Bjørnsons Samlede digter-verker”. Foredrag på Bjørnson-
konferanse, Universitetet i Oslo; 2010-11-25 
 
Helland, Frode. ”A Doll's House”. Gjesteforelesning ved Fudan University, Shanghai, China; 2010-05-25  
 
Helland, Frode. “Ibsen Studies: From a Cross-cultural Perspective”. Gjesteforelesning ved Shanghai 
Normal University; 2010-05-25 - 2010-05-25 
 
Helland, Frode. “Interculturalisation in Theatre and Ibsen”. Gjesteforelesning ved Nanjing Normal 
University; 2010-05-06 - 2010-05-06 
 
Helland, Frode. “Re-playing Ibsen across Cultures. Intercultural Theatre and Globalization”; 2010-05-08  
 
Helland, Frode. “Theories of Intercultural Theatre. Intercultural Theatre and Globalization”; 2010-05-08  
 
Nygaard, Jon. ”Peer Gynt og det modernes drama. Introduksjon”; 2010-06-11 
 
Nygaard, Jon. ”Regionteatret - seg selv nok?”. Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival; 2010-06-26 
 
Sæther, Astrid. “Comments on British - Norwegian Relations. Britain and Norway”: Contacts, Networks 
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and Influences; 2010-03-11 - 2010-03-13 
 
Sæther, Astrid. “Hedda, or Aspiration Sky High”. IASS 2010 XXVIII Study Conference; 2010-08-03 - 2010-
08-07     
 
Sæther, Astrid. “Om Ibsens fire prinsesser: Eventyr eller sant?”. Søndager på Ibsenmuseet; 2010-09-19  
 
Sæther, Astrid. ”Om Suzannah Ibsen og hennes roller i Ibsens dramatikk. I dialog med forfatteren”; 
2010-10-23 
 
Ystad, Vigdis. ”Henrik Ibsen on the World's Stage”. Forelesning; 2010-03-03  
 
Ystad, Vigdis. ”Henrik Ibsens versdiktning”. Foredrag; 2010-03-21  
 

Bøker 

Cappelørn, Niels Jørgen; Dyrerud, Thor Arvid; Janss, Christian; Mjaaland, Marius Gunnar; Ystad, Vigdis. 
Kierkegaard, Ibsen og det moderne. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 9788215016061) 239 s.  
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