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NNE-konferensen
2009 – och 2011
Den elfte NNE-konferensen arrangerades
den 11–13 september 2009 i Helsingfors med 80 deltagare. Konferensens
tema var Tryckta och elektroniska utgåvor – erfarenheter, planering och teknik
i förändring. Nästa konferens ordnas
2011, i september eller början av oktober, enligt planen på Sandbjerg, nära
Sønderborg på Jylland i Danmark. Mer
detaljerad information kommer i senare
nyhetsbrev.

NNE på facebook
NNE:s medlemmer på facebook har opprettet en gruppe kalt ”NNE i FB”. Det er
en gruppe for de som deltar på arrangementene til NNE og for de som er interessert i NNE:s arrangementer og arbeide,
og den skal være et informasjons- og
diskusjonsforum både for medlemmer og
andre interesserte. Espen Ore er grunnlegger, og Paula Henrikson, Petra Söderlund og Hilde Bøe er administratorer.
Gruppen er åpen for alle.

Uppdatering
av uppgifter på
webbsidan
Nätverkets medlemmar ombedes kontrollera, och vid behov uppdatera, sina
uppgifter på NNE:s webbsida, som finns
på http://nnedit.org. Uppdateringar görs
till Karsten Kynde på kk@sk.ku.dk.

Nya och gamla
medlemmar i
planläggningsgruppen
Tone Modalsli och Barbro Ståhle Sjönell,
som varit medlemmar av planläggningsgruppen sedan starten 1995, har lämnat
gruppen, efter lång och trogen tjänst.
Samtidigt med Tone och Barbro har också
Kim Björklund lämnat gruppen. Han har
deltagit i gruppens arbete de senaste två
åren, under den tid som Finland ansvarat

för förberedelser till och genomförande
av NNE-konferensen 2009. Ett varmt tack
riktas till Tone, Barbro och Kim för deras
insatser! Tone och Barbro har i planeringsgruppen ersatts av Hilde Bøe, som
för närvarande är verksam som filologisk
ledare vid eMunch, och Paula Henrikson, verksam som forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala.

August Strindbergs
Samlade Verk
Följande sex textkritiska kommentarer till
Samlade Verk har publicerats i Litteraturbanken (www.litteraturbanken.se) i oktober 2009: Svenska Folket I–II av Per Stam
(TK 9 / TK 10), Utopier i verkligheten av
Sven-Gustaf Edqvist (TK 19), Skärkarlsliv av Nils Åke Sjöstedt (TK 26), Gustav
Adolf av Claes Rosenqvist (TK 42), Språkvetenskapliga Skrifter I och II av Camilla
Kretz (TK 69 och TK 70).
Per Stam

Svenska
Vitterhetssamfundets
utgivning
I år är det 350 år sedan Sophia Elisabet
Brenners födelse och detta har Svenska
Vitterhetssamfundet uppmärksammat
genom utgivningen av textvolymen till
hennes Poetiske Dikter från 1713, utgiven av Valborg Lindgärde som också
skrivit en fyllig inledning. Denna volym
inleder utgivningen av Brenners Samlade
skrifter, i serien Svenska Författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet. Ytterligare en textvolym och två kommentarvolymer är planerade. Vidare kommer
förhoppningsvis till årsskiftet eller strax
därefter kommentarvolymen till Olof von
Dalins Dramatik, av Ingemar Carlsson
och James Massengale.
Petra Söderlund

Selma Lagerlöf-arkivet
Riksbankens Jubileumsfond har beviljat
Selma Lagerlöf-arkivet 5 miljoner SEK
i infrastrukturbidrag, för projektarbete
åren 2010 och 2011. Under dessa år ska
vi bygga upp den digitala plattformen
och ge ut Gösta Berlings saga och Osynliga länkar i en elektronisk utgåva. Materialet kommer att bli tillgängligt online
från år 2011, då upphovsrätten för Lagerlöfs verk går ut. Selma Lagerlöf-arkivet är
ett samarbete mellan Kungl. biblioteket,
Svenska Vitterhetssamfundet och Litteraturbanken.
Petra Söderlund

Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab

Henrik Ibsens
skrifter

I januar 2010 udkommer de sidste 5 bind
af Herman Bang. Romaner og noveller
1-10 indeholdende novelleproduktionen. Bind 6 indeholder den utrykte
debut ”Paria’er” (1878) og de tidlige novellersamlinger Tunge Melodier (1880),
Præster (1883) og Excentriske Noveller
(1885). I bind 7 findes Stille Eksistenser
(1886), hvori den romanlange klassiker
”Ved Vejen” indgår, samt Under Aaget
(1890); bind 8 indeholder den lange føljeton ”Les quatre diables” (1890) og de
sene novellesamlinger Liv og Død (1899)
Ravnene (1902) og Sælsomme Fortællinger (1907). Udgavens to sidste bind bringer de avis- og tidsskriftstryk, Herman
Bang ikke lod optage i sine samlinger.
Jesper G. Nielsen

I 2009 er det kommet ett drama- og ett
brevbind: b. 8 med Vildanden (1884),
Rosmersholm (1886) og Fruen fra havet
(1888) og b. 14 med brev 1880–1889.
To nye bind vil foreligge før årsskiftet: b.
9 med Hedda Gabler (1890), Bygmester
Solness (1892) og Lille Eyolf (1894) og b.
11 med Ibsens dikt. I 2010 avslutter en
liten stab prosjektet ved å ferdigstille de
tre siste bøkene: ett dramabind, ett brevbind og ett bind sakprosa, som også vil
inneholde et samlet regulativ for utgaven.
I 2010 begynner så arbeidet med å lage
en brukervennlig elektronisk utgave
av tekstarkivet.
Christian Janss

Søren Kierkegaards
Skrifter
Den 29. oktober udkom bd. 13 med de
sidste værker fra 1851–1855: Om min
Forfatter-Virksomhed, Til Selvprøvelse
Samtiden anbefalet, Dette skal siges;
saa være det da sagt, Hvad Christus
dømmer om officiel Christendom, Guds
Uforanderlighed og Øieblikket nr. 1–10.
Til marts følger bd. 14 med Bladartikler
1834–1855. SKS er elektronisk tilgængelig på sks.dk.
Steen Tullberg

Det norske språk- og
litteraturselskap
NSL har denne høsten satt i gang et digitaliseringsprosjekt. Det drives foreløpig
av edisjonsfilologisk entusiasme og med
støtte fra Fritt Ord. Forprosjektet i høst
har som mål å digitalisere et lite antall av
NSL:s tidligere utgaver og utrede hvordan digitaliseringen kan finansieres samt

hvordan et digitalt klassikerbibliotek kan
bygges. Det langsiktige målet er å digitalisere alle selskapets utgivelser samt et
større utvalg av den norske litteraturen
fra sent 1500-tall til utpå 1900-tallet. På
denne måten ønsker NSL å sette fokus på
behovet for digital konservering av den
norske litterære kulturarven.
Det norske språk- og litteraturselskap
lanserer sine fire første utgivelser i en ny
klassikerserie den 6. mai 2010 på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Tekstene Garborgs
Haugtussa, Duuns Menneske og maktene, Obstfelders Digte og Huldreeventyr
til Asbjørnsen vil bli utgitt digitalt, men
også i bokform. Selskapet har i tillegg
laget en lydfil av eventyrene. Den 6. mai
åpner også en utstilling på Nasjonalbiblioteket hvor nyutgivelsene stilles ut
ved siden av førsteutgaver og de digitale
bøkene og lydfilen kan lastes ned gratis.
Den kjente norske skuespilleren, Line
Verndal, skal lese fra verkene på lanseringsdagen. Våren 2012 kommer tre nye
klassikere, Sigrid Undsets Jenny, Alexander Kiellands Garman & Worse og Ole
Edvart Rølvaags to romaner, I de dage og
Riket Grundlægges.
Hilde Bøe och Gry Berg

NSL:s nya webbadress
Det norske språk- og litteraturselskap
(NSL) har numera en ny webbadress:
www.nslnorge.no
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