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1. INNLEDNING 
Senter for Ibsen-studier er en forsknings-, undervisnings- og formidlingsinstitusjon viet Henrik Ibsen. 

Nøkkeldata 

Ibsensenteret holder til i Henrik Wergelands hus på Blindern i samlokalisering med Institutt for 

Lingvistiske og Nordiske studier (ILN). Senteret er en økonomisk autonom enhet, men underlagt 

instituttet administrativt og rapporterer til fakultetet som del av ILN. Senteret har en leder og et råd. 

Nøkkeltall 

Masterprogram 1 

Emner 13 

Vitenskapelige årsverk 4,4 

Stipendiater 3 

Administrative årsverk 3,5 

Budsjett 15,2 mill. 

Del av budsjett som er eksternt finansiert 34 % 

 

I 2011 var det 12 ansatte ved senteret. I tillegg huset senteret tre stipendiater tilknyttet eksternt 

finansierte prosjekter samt en rekke gjesteforskere for kortere og lengre perioder. 

Navn Stilling  

Ståle Dingstad Vikarierende senterleder (tom. juli 2011) 100 % 

Bente Christensen Instituttleder ILN og interimleder fra aug. – tom. des. 2011  

Jon Nygaard Professor 100 % 

Vigdis Ystad Professor (tom. juli 2011) 100 % 

Astrid Sæther Førsteamanuensis 100 % 

Erika Fischer-Lichte Professor II 20 % 

Julie Holledge Professor II 20 % 

Stine Brenna Taugbøl Forsker, redaktør for HISe 50 % 

Sabiha Huq Stipendiat IBC 100 % 

Liyang Xia Stipendiat IBC 100 % 

Ahmed Ahsanuzzaman Stipendiat IBC 100 % 

Mária Fáskerti Hovedbibliotekar 100 % 

Randi Meyer Spesialbibliotekar 100 % 

Laila Henriksen Seniorkonsulent (Vikariat for Anne Margit Arntzen) 100 % 

Vibeke Enstrøm Nøkling Studiekonsulent/informasjonskonsulent 50 % 

Janicke S. Kaasa Vitenskapelig assistent 40 % 

 

2. MÅLSETNING 2011  
Senter for Ibsen-studier har som overordnet mål å styrke Ibsen-forskningen nasjonalt og 
internasjonalt. Dette gjelder både i omfang og kvalitet. Vi arbeider for å befeste vår internasjonale 
posisjon som det faglige sentrum for Ibsen-forskningen. 
 
2011 har vært Studiekvalitetsåret ved UiO. Til senteret ligger den engelskspråklige mastergraden 
Ibsen Studies. Studentene tilbys ekskursjoner og teateropplevelser, noe som bidrar til å styrke 
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følelsen av felleskap. Undervisning i skriveteknikk og forskningsmetode er tilbud som bidrar til å 
styrke studentenes evne til gjennomføring av studiene. 

Resultater 2011 

2011 var året da universitetet i Oslo fylte 200 år. Det ble feiret behørig, blant annet gjennom fire 
Idéfestivaler med temaene ”klima og miljø”, ”mangfoldssamfunnet”, ”menneskekroppen” og 
”digitalisering”. Under digitaliseringsfestivalen lanserte Senter for Ibsen-studier en testversjon av den 
elektroniske utgaven av Henrik Ibsens tekster.  
 
Siden flyttingen og omorganiseringen av Senter for Ibsen-studier i 2010 har samarbeidet med ILN 
vært veldig godt. Instituttleder Bente Christensen har fungert som interimleder i andre halvdel av 
2011, og senteret har nytt godt av å bli integrert i instituttets studieseksjon, som har tatt over 
administrasjonen av våre studier 
 
Masterprogrammet Ibsen Studies har i all hovedsak internasjonale søkere, og slik var det i 2011 også.  

 
2011 har forløpt med en rekke aktiviteter ved senteret. I løpet av høsten 
arrangerte senteret, med Ståle Dingstad, Narve Fulsås og Tore Rem som 
initiativtakere, seminaret ”The Worlding of Ibsen”. I forbindelse med 
seminaret ble også ”The Annual Henrik Ibsen Lecture” avholdt med Narve 
Fulsås som foreleser. Tittelen på årets forelesning var ”Ibsen’s Cultural 
Geography: Lessons for the Study of World Literature”.   
 
Senter for Ibsen-studier har ett større NFR-prosjekt, ”Ibsen Between Cultures”, 
som i løpet av 2011 gjennomførte to arbeidsseminar for den internasjonale 
prosjektgruppen, det første i Adelaide og det andre i Nanjing.  

 
Prosjektet ”Ibsen in Translation” fikk i 2011 ytterligere midler fra UD, denne gangen til oversettelse 
av ”En folkefiende” til åtte språk. Som del av prosjektet arrangerte senteret et seminar med spesifikt 
fokus på oversettelser i teateret. I forbindelse med Ibsen in Translation-prosjektet innvilget UD også 
midler til ”The Mulitlingual Ibsen”, et tverrspråklig parallellkorpus med de første oversettelsene av 
Ibsens verker til flere språk. 

3. FORSKNING 
I Ibsensenterets årsplan for 2011 var målsetningen for senterets forskningsaktiviteter å bidra til at 

Universitetet i Oslo skal styrke sin stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal klasse. Dette 

målet realiseres gjennom senteres status som det sentrale knutepunkt for fremstående Ibsen-

forskere fra alle kontinenter. Senteret har i 2011 videreutviklet eksisterende prosjekter og arbeidet 

med å legge grunnlag for nye prosjekter. Det internasjonale forskningssamarbeidet, både gjennom 

prosjekter og generelt for de vitenskapelig ansatte ved senteret, er en sentral del av virksomheten. 

Resultater 

 2010 2011 

Antall publikasjoner 10 4 

Publikasjonspoeng 23,4 2,5 

Avlagte doktorgrader 1 0 

 

Narve Fulsås 
Foto: Vibeke Enstrøm Nøkling 
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Styrking av forskningen: prosjektutvikling og publisering 

Det overordnede målet for 2011 har vært å styrke forskningen gjennom realiseringen av nye 

prosjekter, opprettholdelse av en høy forskningspublisering og økt forskerrekruttering.  

Prosjekter  

Senteret har i løpet av 2011 fått midler til å gjennomføre en ny fase av det UD-finansierte 

prosjektet ”Ibsen in Translation”, og i forlengelsen av prosjektet har UD også bevilget midler til 

digitalisering av førsteoversettelser av et utvalg av Ibsens dramaer i det tverrspråklige 

parallellkorpuset Bibliotheca Polyglotta. 

”Ibsen in Translation” (IIT), som også støttes økonomisk av NORLA,  er et unikt prosjekt, hvor 

oversettere fra åtte ulike språk synkronoversetter Ibsens dramaer direkte fra norsk. Prosjektet 

startet opp i 2009, og har til nå omfattet oversettelsen av Bygmester Solness og Et dukkehjem. I 2011 

bevilget UD midler til oversettelsen av En folkefiende til spansk, russisk, engelsk, kinesisk, japansk, 

hindi, klassisk arabisk og egyptisk arabisk. Forfatterne har gjennomført ett samarbeidsmøte i løpet av 

året, og vil gjennomføre ett til i 2012 før fullføringen av oversettelsene, som er planlagt til mai 2012. I 

forbindelse med årets samarbeidsmøte arrangerte Ibsensenteret 

oversetterseminaret ”Nyoversettelse av drama – fra tekst til teater”. I tillegg til innlegg av 

representant for oversettergruppen, Barbara Haveland, foreleste dramaturg Ola Bø fra Det Norske 

Teatret og stipendiat Guiliano D’Amico, ILOS. 

Prosjektdeltakere IIT Rolle Tilknytning 

Frode Helland Prosjektleder Senter for Ibsen-studier, ILN, UiO 

Ellinor Kolstad Prosjektkoordinator  

Astri Ghosh Oversetter, hindi  

Barbara Haveland Oversetter, engelsk  

Liyang Xia Oversetter, kinesisk  

Cristina Goméz Baggethun Oversetter, spansk  

Sherin Abdel Wahab Oversetter, egyptisk arabisk  

Randa Hakim Oversetter, klassisk arabisk  

Olga Drobot Oversetter, russisk  

 

”The Multilingual Ibsen” (IMT) er et delprosjekt under ”Bibliotheca Polyglotta”, et multilingvalt 

parallellkorpus bestående av en rekke historisk viktige dokumenter fra Det gamle testamentet til 

Ibsens verker. ”The Multilingual Ibsen” er en presentasjon av Henrik Ibsens verker i original 

sammenstilt med oversettelser til flere ulike språk. Prosjektet er initiert av professor Jens Erland 

Braarvig og støttet av Senter for Ibsen-studier og UD. I 2011 bidrog UD og Ibsensenteret til at Ibsens 

verker ble skrevet inn på kinesisk, arabisk og russisk samt skannet inn på bl.a. engelsk, tysk, fransk og 

italiensk.   

Det NFR-finaniserte prosjektet ”Ibsen Between Cultures” (IBC) er i 2011 inne i sitt tredje og nest siste 

år. Målsetningen for prosjektet har vært å få en forståelse av Ibsens funksjon som global dramatiker. 

Det har vært høy aktivitet i prosjektet, og i løpet av året har prosjektgruppen gjennomført to 

arbeidsseminar.  
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Prosjektdeltakere IBC Rolle Tilknytning 

Frode Helland Prosjektleder Senter for Ibsen-studier, ILN, UiO 

Liyang Xia Stipendiat Senter for Ibsen-studier, ILN, UiO 

Ahmed Ahsanuzzaman Stipendiat Senter for Ibsen-studier, ILN, UiO 

Sabiha Huq Stipendiat Senter for Ibsen-studier, ILN, UiO 

Jon Nygaard Professor Senter for Ibsen-studier, ILN, UiO 

Astrid Sæther Førsteamanuensis Senter for Ibsen-studier, ILN, UiO 

Marvin Carlson Professor CUNY 

Erika Fischer-Lichte Professor Freie Universität Berlin 

Tapati Gupta Professor University of Calcutta 

He Chengzhou Professor Nanjing University 

Julie Holledge Professor Flinders University, Australia 

Kamal Uddin Nilu Forsker  

Jian Sun Professor Fudan University 

Liu Minghou Professor Shanghai Theatre Academy 

Krishna Sen Professor University of Calcutta 

Kwok-Kan Tam Professor Open University, Hong Kong 

 

Jon Nygaard mottok midler fra Regionalt Forskningsfond Innlandet (RFFINNL) til et forprosjekt om 

bruken av Peer Gynt i markedsføringen av Nord-Gudbrandsdal og fjellregionene i Hedmark og 

Oppland. I forlengelsen av forprosjektet søkte Nygaard midler fra SAMKUL til konferansestøtte, men 

prosjektet fikk ikke midler i denne omgangen. En annen søknad med Ibsensenteret som prosjekteier, 

som dessverre heller ikke nådde opp, var Anette Andersens søknad til Forskningsrådet om 

finansiering av sitt postdoc-prosjekt. Prosjektet hadde tittelen "Enige og tro…”.   

Publisering  

Det har vært nedgang i antall tellende publikasjoner ved Senter for Ibsen-studier fra 2009/2010 til 

2011, fra 23,4 poeng i 2010 til 2,5 poeng i 2011. Grunnene til dette er dels vakanse i stillinger ved 

senteret, men hovedsakelig er nedgangen et naturlig resultat av den store produksjonen knyttet til 

utgivelsene av Henrik Ibsens skrifter, som ble fullført i 2010. I løpet av 2011 har vitenskapelig ansatte 

ved senteret produsert til sammen 2,5 publiseringspoeng. I tillegg har senterets ansatte publisert 

ikke-tellende publikasjoner. En oversikt over publikasjoner er listet opp under kap. 8 – Produksjon.. 

Senter for Ibsen-studier utgir tidsskriftet Ibsen Studies, som er et internasjonalt tidsskrift viet Henrik 

Ibsen, utgitt på Taylor&Francis/Routledge.  

Ibsensenteret utgir også en egen bokserie, Acta Ibseniana, som er en serie hvor artikler og foredrag 

relatert til Ibsen blir publisert. Det ble ikke publisert noen utgaver av serien i 2011, men midler som 

var budsjettert til utgivelser i 2011 blir overført til 2012 og gir muligheter for flere utgivelser i 2012. 

Internasjonalt forskningssamarbeid 

Senter for Ibsen-studier har en sterk internasjonal profil. Senteret har sterke samarbeidsrelasjoner, 

ikke bare til Europa, Amerika og Australia, men også til viktige miljøer i Asia og Afrika. 

Til Ibsensenteret er det knyttet en professor II-stilling som innehas av professor Erika Fischer-Lichte 

fra Freie Universität Berlin, som bidrar til å knytte an til Ibsen-forskningen i Tyskland og ellers i 
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Europa. Senteret har også tre stipendiater, to fra Bangladesh, Sabiha Huq og Ahmed Ahsanuzzaman, 

og en fra Kina, Liyang Xia. Alle tre stipendiatene er tilknyttet prosjektet ”Ibsen Between Cultures”. 

Professor Frode Helland representerer UiO i rådet for Nordic Centre ved Fudan, og forskere fra Fudan 

deltar i prosjektet ”Ibsen Between Cultures”. Våren 2011 var Helland invitert til å holde 

gjesteforelesninger ved Fudan University, Nanjing University og Shanghai Normal University i 

forbindelse med rådsmøtet. 

En viktig del av Ibsensenterets virksomhet er å inkludere unge forskere fra ulike miljøer gjennom å 

legge til rette for at de får presentere sine prosjekter og prosjektideer. Seminaret ”The Worlding of 

Ibsen” gikk av stabelen i oktober. Seks unge Ibsen-forskere fra Europa og den internasjonalt 

anerkjente Ibsen-forskeren Martin Puchner fra Universitetet i Harvard, USA gjestet seminaret som 

tok for seg Ibsens vei ut i Europa de første årene av hans litterære ekspansjon.  

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. 

Senterets vitenskapelig ansatte har veiledet flere stipendiater og studenter, både senterets egne og 

gjester utenfra. Ved siden av forskning, undervisning og veiledning deltar de ansatte også i komiteer 

ved vurdering av master- og Ph.d.-avhandlinger og ved søknader om professoropprykk. 

Det er stor interesse fra utenlandske forskere som ønsker å gjeste senteret for kortere og lengre 

perioder. Åtte gjesteforskere besøkte senteret i løpet av året.  

Gjesteforsker Stilling og hjemland Opphold ved Ibsensenteret 

Kyle Korynta Fulbrightstipendiat, USA August 2011 – januar 2011 

Marit Aalen Ph.d.-student, Høgskolen i Oslo og Akershus  

Lisbeth Wærp Professor, UiT  

Thor Holt Masterstudent, Universitetet i København Desember 2011 – april 2012 

Ewa Partyga Polen  

Tanya Thresher Dubai Juni 2011 – juli 2011 

Magnus Qvistgaard Firenze  

 

4. UTDANNING  
Til Senter for Ibsen-studier ligger masterprogrammet ”Ibsen Studies”. Masterstudiet skal gi 

studentene omfattende kunnskap om og en bevisst tilnærming til Ibsens dramaer. I 2011 ble 5 emner 

tilbudt ved Ibsensenteret: 

Emne Undervist 

IBS4001 – How to write a thesis? Våren 2011 

IBS4205/3205 – New Perspectives in Ibsen Studies Våren 2011 

IBS4101/3101 – Ibsen’s oeuvre in a biographical, aesthetic and historical perspective Høsten 2011 

IBS4000 – Introduction  Høsten 2011 

 IBS4204/3204 – Ibsen in Performance Høsten 2011 
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Resultater 

Studiepoeng 
  Kat D master 11,9 7,6 

Kat F bachelor 0,6 0,4 

 

Det har vært noe nedgang i antall studiepoeng ved Ibsensenteret fra 2010 til 2011. Senteret har i 

2011 vært inne i en krevende periode med vakanse i flere stillinger, noe som nødvendigvis vil gå ut 

over undervisningstilbudet og veiledningen av studentene. Så mange som fem av seks 

masterkandidater leverte ikke masteroppgavene sine i 2011. Med nye krefter ved senteret i 2012 

regner vi med at situasjonen vil bedres. 

I løpet av 2011 ble administrasjon av Ibsen Studies innlemmet i ILNs studieadministrasjon. Dette har 

ført til bedre rutiner når det gjelder opptak, emneplanlegging, vurdering og studieveiledning.  

5. KUNNSKAP I BRUK 
Formidlings- og dokumentasjonsarbeidet har en sentral plass i virksomheten. Den internasjonale 

Ibsen-bibliografien utarbeides av Ibsensenterets bibliotekarer og publiseres ukentlig på internett av 

vår samarbeidspartner, Nasjonalbiblioteket. Samlingspleie og videreutvikling av biblioteket er et 

annet viktig grunnlag for senterets kunnskapsformidling. Vi legger stor vekt på god veiledning av 

studenter og bistand til besøkende. 

Ibsensenterets bibliotek og arbeidet med den internasjonale Ibsen-bibliografien 

Dokumentasjon og formidling av Ibsen-litteraturen er et kontinuerlig arbeid. Utbyggingen av 

samlingen fortsetter, med vekt på å skaffe ny Ibsen-litteratur og fylle gjenværende hull. Det er 

anskaffet referanselitteratur i forbindelse med nye undervisningsemner. Samlingen katalogiseres i 

Bibsys. 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. 

 

Registrering av nye poster i Ibsenbibliografien, 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 ha adgang til Ibsen-samlingen for registrering i 

bibliografien. Ved årets utgang var det 32 118 registrerte poster i bibliografien. 
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HISe – Den elektroniske utgaven av Henrik Ibsens skrifter 

Fram til september 2011 ble det arbeidet intenst med å få klar en testutgave 

av HISe, den elektroniske utgaven av Henrik Ibsens skrifter. Testutgaven ble 

lansert 17. september 2011 i forbindelse med Universitetets 200-årsjubileum. 

Lanseringen fant sted på Universitetsbiblioteket, og på talelisten sto Bente 

Christensen (ordstyrer), Erik Fosnes Hansen, Mats Dahlström, Stine Brenna 

Taugbøl og Espen Ore. Kunstnerisk innslag var ved Juni Dahr.  

Til lanseringen inneholdt tjenesten fem dramaer, en diktsamling og et utvalg 

brev, men den fullførte utgaven vil romme nærmere 60 000 sider Ibsen-

tekster. Den digitale utgaven byr på materiale som ikke er gjengitt tidligere, 

og selv etter fullføringen av digitaliseringen av bokutgaven, vil arbeidet med å forbedre og oppdatere 

være en del av Ibsensenterets virksomhet. 

Arbeidet med å oppdatere og videreutvikle Senter for Ibsen-studiers egne nettsider er krevende, 

men svært viktig, siden dette er senterets ansikt utad. Her formidles informasjon om aktiviteten ved 

senteret, prosjektinformasjon, studieinformasjon og informasjon om senterets fasiliteter og ressurser. 

Det er utarbeidet en informasjonsstrategi for senteret. 

6. 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 økonomistyring, 

vilje og evne til god kommunikasjon internt ved senteret og mellom senteret og instituttet og 

fakultetet, og mellom senteret og eksterne bidragsytere og andre forbindelser.  

Tiltak og resultater 

God økonomistyring har gitt Ibsensenteret et godt handlingsrom til å legge til rette for prioriterte 

målsetninger. 2011 har vært preget av uvanlig god økonomi, men dette er resultat av mangel på 

menneskelige ressurser. Det har vært vakanse i en professor II-stilling hele året og i én 

professorstilling i tillegg til senterlederstillingen for siste halvdel av 2011. Dette har tydeliggjort at det 

er de faglige stillingene ved senteret som utgjør den viktigste ressursen ved senteret. I løpet av året 

har den andre av to professor II-stillinger vært utlyst, og på tampen av året 

tiltrådte professor Julie Holledge. Senterlederstillingen har også vært utlyst, og 

ny senterleder tiltrådte i januar 2012.  

I august takket professor Vigdis Ystad av etter 33 år ved Universitetet. Det ble 

holdt en avslutningsmarkering, hvor blant annre tre av de ansatte ved 

Ibsensenteret holdt tale.  

Senteret har regelmessige møter, hvor man gjør kjent senterets virksomhet og 

samkjører planer og aktiviteter. Det er også opprettet jevnlige informasjonsmøter mellom 

senterleder og ledelsen ved ILN.  

Vigdis Ystad 
Foto: Vibeke Enstrøm Nøkling 

Stine Brenna Taugbøl 
Foto: Vibeke Enstrøm Nøkling 
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Rådet ved Senter for Ibsen-studier skal uttale seg om saker av faglig og fagpolitisk art, det vil si 

langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering samt regnskap og årsrapport. Rådet kan drøfte 

andre saker som senterleder eller rådsmedlemmer ønsker å ta opp, eller som instituttleder pålegger 

rådet. Rådets drøftinger er rådgivende overfor senterleder. I 2011 ble det avholdt tre rådsmøter, to i 

vårsemesteret med Ståle Dingstad som vikarierende senterleder, og ett i høstsemesteret, hvor 

instituttleder Bente Christensen fungerte som interimleder. 

I løpet av 2011 har administrasjonen ved senteret blitt omorganisert. Den halve 

førstekonsulentstillingen ved senteret, som innehas av Vibeke Enstrøm Nøkling, har frem til 

omorganiseringen vært delt mellom studieadministrasjon av senterets masterprogram og 

informasjonsarbeid, mens hun nå er i full stilling som infromasjonskonsulent. 

Den planlagte flyttingen av IT-avdelingen ved HF fra Henrik Wergelands hus til P.A. Muchs hus ble 

gjennomført før sommeren 2011. Dermed disponerer senteret hele 2. etasje i Henrik Wergelands hus. 

Det er utarbeidet en plan for oppgraderingen av lokalene, og i løpet av året har senteret fått et eget 

seminarrom og en egen studentlesesal med leseplasser og tilgang til pc-er. Senterets bibliotek har 

flyttet over i større lokaler med større nærhet til både studenter og bibliotekarer. Ibsensenterets 

kunstsamling ble med kyndig hjelp fra UiOs kunstansvarlige, Ulla Uberg, hengt opp i korridoren. Det 

er også anskaffet planter for økt trivsel og bedre inneklima. Teknisk avdeling vestre har vært til 

uvurderlig hjelp i oppgraderingen av senterets lokaler. 

7. REGNSKAP 2011 
Senterets økonomi er uvanlig god. Grunnen er først og fremst et akkumulert overskudd som følge av 

flere vakanser. Disse stillingene er nå dels besatt (senterleder og prof.II) eller vil bli besatt så snart 

det er praktisk mulig (førsteamanuensis-stilling). Ny seniorkonsulent må også besettes så snart som 

mulig (dekkes nå ved vikariat). En betydelig del av overskuddet skyldes dessuten frikjøp fra prosjektet 

Ibsen Between Cultures i 2011, som er gjort i en samlet etterskuddsvis pott, og ikke fortløpende som 

hadde vært mer ønskelig. Ført varelager for HIS bidrar også (kunstig) til at overskuddet ser større ut 

enn det faktisk er. Varelageret gir en beskjeden inntekt hvert år, men så mye som 84 % av 

varelageret regnes som ukurant, og hele lageret forventes avskrevet innen få år. 

Resultatoversikt   

Post Budsjett 2011 Resultat 2011 

Basisvirksomhet 

Overført fra 2010                          1 600 000 1 581 114 

Sum årlig inntekt (isolert)                               8 511 027 10 552 344                                

Sum årlig kostnad (isolert)                                                               7 913 208 8 488 859 

Varelager HIS  1 060 630 

Sum akkumulert resultat 597 819 3 124 115 

Eksternt finansierte prosjekter 

Sum årlig inntekt (isolert)                                                                3 375 308 4 721 776 

Sum årlig kostnad (isolert) 2 706 211 4 318 906 

Sum akkumulert resultat 669 097 402 870 
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8. PRODUKSJON 2011 
På grunn av uklarhet rundt rutinene for registrering av publikasjoner i Cristin, er flere publikasjoner 
av forskere tilknyttet Senter for Ibsen-studier ikke listet som tellende. Vi inkluderer likevel disse i 
rapporten, i tillegg til de tellende publikasjonene, for å gi et mest mulig dekkende inntrykk av 
senterets aktiviteter. I tillegg kommer en utstrakt publiserings- og foredragsvirksomhet for forskerne 
som er tilknyttet senteret gjennom prosjektene ”Ibsen Between Cultures” og ”Ibsen in Translation”. 

Avis- og tidsskriftspublikasjoner 

Fischer-Lichte, Erika. “Theatre as a Festive Event: Performance as Social Utopia”. I: Assaph – Studies 

in the Theatre 2011 (24), s. 3-16. 

Fischer-Lichte, Erika. “Anwesend sein. Der Augenblick der Gegenwärtigkeit“. I: Der blaue Reiter: No 

Future! Philosophie des Augenblicks 2011, s. 65-68. 

Holledge, Julie. “Sharing A Doll’s House with Islamic Neighbours”. I: Canadian Review of Comparative 

Literature: Ibsen Intercultural: Nora’s Door Slamming Around the Globe, red. A. Budde 2011 (2), s.154 

-171. 

Holledge, Julie. “Hidden Dramas: cartographic revelations in theatre studies”. I: The Cartographic 

Journal: Cartographies of Fictional Worlds 2011 (4). 

Nygaard, Jon. “Preface”. Ibsen Studies 2011 (2) s. 77-83. 

Konferansebidrag og faglig presentasjoner 

Ahsanuzzaman, Ahmed. “Translation as Intervention: Mitra's A Doll's House (Putul Khela)”. Ibsen 
Between Cultures seminar, Adelaide, Australia; 2011-02-12 - 2011-02-21.  

Andersen, Anette Storli; Nygaard, Jon. “Prismer. Baron, skaubøring og vingehest. Fasetter av Herman 
Wildenvey”. Museal presentasjon. Herman Wildenveys rike, Portåsen; 2011-12-31 - 2011-02-19. 

Fischer-Lichte, Erika.  “Invocation of the Dead - The Potsdam Antigone from 1841 and the 
Reinvention of Theatre as Cultural Memory”. Aesthetic Memory: Remembrance, Trauma, Space, 
Place, and Boundaries, TBLR PhD Research School Training Course ved Lars Sætre (Universitetet i 
Oslo), Berlin; 2011-01-28. 

Fischer-Lichte, Erika. “Theatre Aesthetics“. Sciences of the Performance Arts: Interpellating the 21st 
century, Centro de Estudos de Teatro, Universidade de Lisboa; 2011-02-14 - 2011-02-15. 

Fischer-Lichte, Erika. “New Perspectives in Ibsen Studies“. Universitetet i Oslo; 2011-03-14 - 2011-03-
16. 

Fischer-Lichte, Erika. “Gibt es eine globale Theaterkultur?“. Migration der Künste – Künste der 
Migration, Universität Tübingen; 2011-04-28. 

Fischer-Lichte, Erika. “Interweaving Cultures in Performance. The Performing Arts in the Age of 
Globalization“. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften als Gastgeberin der 
International Conference on the Arts in Society, Berlin; 2011-05-10. 

Fischer-Lichte, Erika. “Theatre as interart and intermedia“.  ICPS (International centre for 
performance studies) Annual International Conference: Intermediality and Theatre, Marokko, 
Tangier; 2011-06-02 – 2011-06-05. 
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Fischer-Lichte, Erika. “Performing Ibsen – Performing Multiple Modernities“ . Skien International 
Ibsen Conference: Ibsen and contemporary Norwegian drama, Teater Ibsen i Skien; 2011-09-19. 

Fischer-Lichte, Erika. “Ästhetik des Performativen“. SpielArten – Theater des Performativen, 
Akademietheater Mitte in München; 2011-11-28.  

Helland, Frode. “Ibsen Under the Radar: Censorship and Artistic Expression”. Ibsen Between Cultures 
Symposium, Nanjing, Kina; 2011-09-25. 

Helland, Frode. “Om å lese Hans Herbjørnsrud”. Seminar i anledning utgivelsen av Seks fot under. Et 
essay om Hans Herbjørnsruds forfatterskap. Oslo; 2011-03-04. 

Huq, Sabiha. “Is Ibsen a Memory maker?”. Ibsen Between Cultures seminar, Adelaide, Australia; 
2011-02-12 - 2011-02-21. 

Nygaard, Jon; Andersen, Anette Storli. “Spel - hvilken rolle spiller de?”. Forskergruppen Scene og 
sceniske uttrykk; 2011-10-29 - 2011-11-30. 

Sæther, Astrid. “Localizing Peer Gynt: The Annual Peer Gynt Performance at Gålå”. Ibsen Between 
Cultures Symposium, Nanjing, Kina; 2011-09-25. 

Sæther, Astrid. “Peer Gynt from Gålå and Peer Gynt from Kerala. A Comparison of two Contemporary 
Peer Gynt Productions”. Ibsen Between Cultures seminar, Adelaide, Australia; 2011-02-21 - 2011-02-
12. 

Bøker 

Helland, Frode; Wærp, Lisbeth Pettersen. Å lese drama. Innføring i teori og analyse. 
Universitetsforlaget 2011 (ISBN 9788215018997) 208 s. 
 
Ystad, Vigdis. Henrik Ibsens skrifter 17. Utgavens retningslinjer. Aschehoug & Co 2011 (ISBN 978-82-
03-19936-3) 86 s. 
 

Rapporter/Avhandlinger 

Helland, Frode. Veiledning av doktoravhandling: Fjørtoft, Henning. Jordsanger : Økokritiske analyser 
av Inger Christensens lange dikt. Trondheim: NTNU 2011 (ISBN 978-82-471-3078-0), 262 s. 
 

Del av bok/rapport  

Fischer-Lichte, Erika. “Gdy wyłania się nieprzewidziane. Łączenie estetycznego z politycznym“ (When 
the Unforeseen Emerges – Fusing the Aesthetic and the Political, overs. Tadeusz Z. Wolański). I: Jerzy 
Limon; Agnieszka Żukowska (red.): Amalgamaty sztuki. Intermedialne Uwikłania Teatru. Gdańsk: 
Fundacja Theatrum Gedanense 2011, s. 125-140. 

Fischer-Lichte, Erika. “Orientalismus-Skandale. Die ‘Aida‘-Inszenierungen von Hans Neuenfels und 
Peter Konwitschny“. I: von D. Redepenning; J. Steinheuer; Kassel: Inszenierung durch Musik. Der 
Komponist als Regisseur, Liber amicorum für Silke Leopold. Bärenreiter 2011, s. 157-169. 

Fischer-Lichte, Erika. “Was ist eine Aufführung? Versuch einer Bestimmung“. I: Theatre and Film 
Studies 2009, Annual Report vol. 1. International Institute for Education and Research in Theatre and 
Film Arts, Global COE Programme, Theatre Museum, Waseda University 2011, s. 21-38. 
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Fischer-Lichte, Erika. “Aufführungen griechischer Tragödien in Deutschland und Japan. Traditionen, 
Funktionen, Bedeutung“. I: Theatre and Film Studies 2009, Annual Report vol. 1. International 
Institute for Education and Research in Theatre and Film Arts, Global COE Programme, Theatre 
Museum, Waseda University 2011, s. 53-71. 

Fischer-Lichte, Erika. “The Emergence of New Theatrical Communities: How Cultures Interweave in 
Performance”. I: Khalid Amine; Barry Tharaud; José Manuel Goñi Pérez; George Roberson (red.): 
Performing Cultural Diversity. Critiquing Post-Colonialism. Tétouan 2010, s. 10-21. 

Fischer-Lichte, Erika. “Culture as Performance. Developing a Concept of Performance”. I: Anna 
Tabaki; Walter Puchner (red.): Theatre and Theatre Studies in the 21st Century. Athen: Ergo 2010, s. 
153-164. 
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