
Du held no i handa det første num-
meret av papiravisa LLE-nytt, informa- 
sjonsbladet for Institutt for lingvistiske,  
litterære og estetiske studium. Det er 
eit prøvenummer, men vi i redaksjonen 
og leiargruppa vonar tiltaket kan gjerast 
permanent. 

Papirmediet er i sterk nedgang i sam-
funnet rundt oss. Kanskje er det derfor 
eit paradoks å setja i gang eit papirme-
dium i desse digitale tider. LLE satsar 
sterkt på digitalisering innanfor fleire 
fagområde, vi har til og med eit fag som  
heiter digital kultur, og eg reknar med 
som ein sjølvsagd ting at alle tilsette er 
inne på nettsidene våre dagleg og får 
med seg stort og smått av det som skjer 
ved instituttet og ved universitetet elles. 
Det du no kan lesa i LLE-nytt, er ikkje  
ferskvare, men informasjon som  
tidlegare er formidla digitalt på nett-
sidene våre. Papiret har likevel den  
fordelen at det er fysisk konkret og ikkje 
like lett å oversjå som ei nettside. 

Du kan ha dette bladet med deg i  
sekken, gje det til familie og vener som 
er interesserte i kva du driv med på jobb. 
Ikkje godt å vita – kanskje finn du til og 
med eitt og anna interessant frå andre  
fagmiljø ved instituttet som du ikkje 
har fått med deg tidlegare. Det kan aldri  
verta for mykje gjensidig informasjon og  
kontakt innanfor det store og samansette 
instituttet vårt. Takk til redaksjonen for 
godt arbeid med prøvenummeret!

Når dette nummeret av LLE-nytt kjem 
ut, er semesteret godt i gang. Eg vil  
nytta høvet til å ønskja alle tilsette og  
studentar velkommen til instituttet og 
lukke til med semesteret – særleg gjeld 
dette alle nye tilsette, og ikkje minst dei 
utanlandske studentane og tilsette som 
er her i kortare eller lengre tid. Vel møtt 
ved fredagslunsjar, seminar og andre  
faglege og sosiale samanhengar ved insti-
tuttet, og lukke til med arbeidet!

L L E - N Y T T

Leiaren

Johan Myking 
instituttleiar

Special greeting to our 
international guests

 
In this first edition of the LLE-nytt I take 
the opportunity of wishing you welcome to 
our department. Our department welcomes 
internationalisation as well as hosting some 
of the major Norwegian-based research and 
teaching fields of our university. I am aware 
that this may represent a special challenge to 
many of you, perhaps not in professional set-
tings but more often at social events and in 
day-to day informal communication. 

We appreciate the ideal of ‘parallell language 
communication’ at the same time as we re- 
cognise the practical limits of this principle. 
I hope, nevertheless, that you will enjoy our 
company at social events, such as the Friday 
lunches as well as in scholarly activities while 
possibly picking up your first phrases of Nor-
wegian. I wish you all a rewarding stay with 
us here at LLE!
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26  år gamle Yilin Yuan, som 
er stipendiat i kinesisk språk 
og litteratur ved Universi-
tetet i Wuhan i det sentrale 
Kina, har fått stipend for et 
gjesteforskeropphold ved 
LLE for studieåret 2014-15. 

Stipendet er tildelt over utvekslingsavtalen 
mellom Norge og Kina, som Forskningsrådet 
administrerer. Det blir tildelt inn til 10 slike sti-
pender hvert år. Yilin Yuan har master i Compa- 
rative Literature and World Literature,
og forsker nå på Ibsens poesi. I doktorgrads- 
prosjektet Cosmopolitanism National Landscape: 
Study on Ibsen’s Poems from the Perspective of Land-
scape Poetics undersøker hun hvordan beskriv-
elsene av geografisk tilhørighet i Ibsens dikt

Gjestestipendiat fra Kina med prosjekt om Ibsens poesi
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En viktig milepæl for pros-
jektet «Ludvig Holbergs  
skrifter» ble nådd da Dronning  
Margrethe og Dronning  
Sonja fikk overrakt hvert sitt 
eksemplar av «Praktutgaven», 
en forseggjort nyutgivelse 
av Ludvig Holbergs «Danne-
marks og Norges Geistlige 
og Verdslige Staat», under 
en høytidelig seremoni på 
Schæffergården i København 
24. mai. Eiliv Vinje, redaktør 
og prosjektleder for den nor-
ske delen av arbeidet, stod for 
overrekkelsen sammen med 
Karen Skovgaard-Petersen.  
Med unntak av de mest kjente 
komediene, har Holbergs ver-
ker vært bortgjemt i bibli-  
otek og samlinger. «Ludvig 
Holbergs skrifter» ble eta-
blert i 2009 for å digitalisere 
Holbergs samlede arbeider. 
Alt blir nå fritt tilgjengelig på    
Internett, sammen med inn-
ledninger,  ordforklaringer og 
kommentarer. 

En prøveversjon er lagt ut 
på nettadressen http://
h o l b e r g s s k r i f t e r . n o .  
Utgaven blir ferdigstilt til som-
meren 2015. «Praktutgaven» 
ble utgitt i forbindelse med 
Grunnlovsjubileet, for å mark-
ere Holbergs tilknytning til 
begge land.

Universitetet i Bergen digital-
iserer Holbergs vitenskape-
lige verker, mens Det Danske 
Sprog- og Litteraturselskap 
(DSL) tar seg av hans litterære 
produksjon. UiB har etablert 
en styringsgruppe for sitt ar-
beid, der førsteamanuensis 
Jørgen Sejersted er oppnevnt 
som styreleder. Den digitale 
plattformen er utviklet av Uni 
Research i Bergen. Driftsan- 
svaret ble våren 2014 overdratt 
til Universitetsbiblioteket ved 
UiB, som vil samarbeide tett 
med Det Kongelige Bibliotek i 
København om oppdatering og 
videreutvikling. 

Den norske delen har et  
budsjett på i alt 28 millioner 
kroner, inkludert lønn til tre 
stipendiater (Det humanistiske 
fakultet, Det juridiske fakultet 
og Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet har en hver). 

Fra norsk side er prosjektet 
ellers finansiert med midler 
fra Kulturrådet, Meltzerfond-
et, Sparebanken Vest, Stiftels-
en Fritt Ord og Universitetet i 
Bergen.

Viktig milepæl for prosjektet «Ludvig Holbergs skrifter»

gjenspeiler hans nasjonale identitet, og hvordan 
hans kosmopolitisme påvirker moderne  
kinesisk litteratur. Yuan har tidligere publisert 
flere artikler om Ibsens dikt og drama. Hun vil 
under oppholdet være knyttet til fagmiljøet 
i nordisk litteratur, og har professor Eivind  
Tjønneland som sin faglige veileder.

Yilin Yuan har også gjendiktet John Northams 
engelske oversettelse av Ibsens samlede dikt 
til kinesisk. Yuans oversettelse av The Collected  
Poems of Henrik Ibsen, som ble publisert i 2013, 
er den første og hittil eneste oversettelsen av 
Ibsens dikt som foreligger på kinesisk. Yuan vil 
lære seg norsk, og håper at hun med kunnskaper 
om norsk språk vil kunne revidere og forbedre 
sin gjendiktning.
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Syv nye doktorgrader

Til dags dato er det ved instituttet vårt avlagt 
syv nye doktorgrader i år. Nedenfor følger en 
oversikt over doktorgrader frem til i dag.

Karl Johan Lång Skeidsvoll, 
klassisk: A good artisan and 
teacher in Christ: Autobiogra-
phy and episcopate in Gregory of  
Nazianzus (veileder: Tomas Hägg 
†  og Gjert Vestrheim).

Anders Marcussen Gullestad, 
litteraturvitenskap: Herman Mel-
ville and the Fruits of Parasit-
ism: Feeding on Others in Typee, 
“Bartleby”, and The Confidence – 
Man (veileder: Erik Bjerck Hagen).

Pål Hamre, nordisk: Norskfaget 
og skjønnlitteraturen. Ein studie 
av norskfaglege normtekstar  
1739-2013 (veileder: Laila Åse og 
Kjell Arild Madssen (Høgskulen i 
Volda)).

Gunhild Tveit Randen, norsk 
som andrespråk: Tilstrekkelige 
ferdigheter i norsk? Kartlegging 
av minoritetsspråklige skole- 
begynneres språkferdigheter 
(veileder: Kari Tenfjord).

Hallfrid Velure, teatervitenskap: 
«Et prosjekt er et prosjekt er et 
prosjekt” En analyse av prosjekt-
begrepets utvikling og betydning 
i det norske språket, med hoved-
vekt på kulturpolitisk retorikk og 
scenekunstdiskurs (veileder: Keld 
Hyldig).

Silje Hole Hommedal, digital 
kultur: Diskursen om dataspel. 
Kjønna rammer og posisjonar i 
konstruksjon av identitet (veiled-
er: Hilde Corneliussen).

Sissel Gunnerød, kunsthistorie: 
Søppelets ambivalens i samtid-
skunsten. Kan kunst påvirke vårt 
syn på samfunnets avfallsproduk-
ter? (veileder: Siri Meyer ).

Høy publiseringsaktivitet

«Cristin» bokførte 122 publiseringspoeng for 
LLE for 2013, 17 % mer enn året før. Nordisk 
økte fra 28,13 poeng i 2012 til 52,02 poeng i 
2013. Særlig forskerne fra fagområdet nordisk 
språk bidro til dette, men også fra nordisk lit-
teratur og norrøn filologi ble det registrert flere 
poeng i 2013 enn i 2012. Klassiske fag leverte 
nær dobbelt så mange poeng i 2013 som i 2012. 

Av enkeltforskere bidro Erik Bjerck Hagen med 
9 poeng i 2013 (11 i 2012). Andre med god 
uttelling i 2013 var Jill Walker Rettberg (8,7 
poeng), Christine Hamm (7,4 poeng) og Bente 
Kiillerich (7 poeng).

Nye studiekonsulenter 

Trygve Svarstad er ansatt som 
vikar for studiekonsulent Daniel 
Croles Fitjar. Trygve har ansvaret 
for litteraturvitenskap, digital 
kultur, lingvistikk og dataling- 
vistikk og retorikk.

Lise Tønjum er den nye studie-
konsulenten for fjernstudier, og 
er ansatt i delt stilling mellom 
LLE og IF.

Vivian Sollid er ansatt som vikar 
for studiekonsulent Silje Grønner 
Stang. Vivian har ansvaret for 
nordisk, norsk som andrespråk, 
norrøn filologi, islandsk, gresk, 
latin, SAS og kjønnsstudier.

Kathi Inman Berens fra Uni-
versity of Southern California 
er vår nye Fulbright Scholar i 
Digital kultur, og er her fram til  
sommeren 2015. Hun forsker 
på hvordan elektronisk littera-
tur igangsetter nye praksiser for 
forming av den litterære kanon.

Ny Fulbright
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Kakelunsjer 2014 Instituttrådsmøter 2014

Nye stipendiater ved LLE

Line Hjorth Buchholzer er tilknyttet allmenn 
litteraturvitenskap/Humanistiske rettssstud-
ier. Ph.d.- prosjektet hennes har tittelen Det 
kjønnede språk - i retten og på film. Arild Linneberg 
er veilederen hennes. Finansiering: Knyttet til 
det internfinansierte prosjektet Centre for Hu-
manistic Legal Studies (CHLS).

Synne Ytre Arne er også  
tilknyttet litteraturvitenskap og 
hennes prosjekt har tittelen:  
Løgnens etikk. Om Proust, det lit-
terære og det etiske. Anders Strand 
skal veilede henne.

Kjellaug Isaksen tilhører kunst- 
historie og er en del av prosjektet 
Negotiating History: Photography in 
Sámi Culture. Her skal hun skrive om 
Photography in Sámi Contemporary 
Art. Til dette har hun veiledning 
av Sigrid Lien. Finansiering: NFR.

Våren og høsten 2014 er det ansatt fire nye sti-
pendiater ved LLE. Da den ene har permisjon 
frem til februar 2015, kommer det en presentas-
jon av henne i neste nummer.

Følgende fredager blir det kakelunsj
klokken 12.30 på rom 400:

26. september
31. oktober

21. november

Høsten 2014 avholdes IR-møtene 
på følgende dager:

18. september
2. oktober

20. november
11. desember
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Workshop: Paratekst

Forskergruppene for digital kultur og elektronisk 
litteratur ved LLE organiserte 28. og 29. septem-
ber 2014 et internasjonalt verksted rundt temaet: 
«Paratext in Digital Culture: Is Paratext Becoming 
the Story?»

Over 20 masterstudenter, doktorgradskandi-
dater og forskere fra UiB, HiB, UiO og USA, Polen, 
Tyskland, og Spania deltok. Boken “Examining 
Paratextual Theory and its Applications in Digital 
Culture” ( Ed. Nadine Desrochers og Daniel Apol-
lon, IGI Global, Hershey PA, 2014) presenteres 
her av professor Nadine Desrochers (avbildet her) 
fra Université de Montréal, Canada.  


