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”Text och Tradition. Om textedering och
kanonbildning” är temat för det Nor-
diska Nätverkets sjätte konferens som
avhålls den 12–14 oktober 2001 på
kursgården Lovik, belägen på Lidingö
utanför Stockholm. Nedan på s. 2 finns
programmet.

Anmälan till konferensen, som är
öppen för Nätverkets medlemmar, görs
senast den 13 september 2001. En
anmälningsblankett återfinns på s. 4.
Det går också bra att anmäla sig på
NNE:s hemsida under adressen: http://
www.nnedit.org. Konferensavgiften är
500 SEK, och den avser att täcka mat
och logi.

Medlemmar från Uppsala och Stock-
holmsområdet kan dock inte räkna med
att övernattning ingår. Vi måste begränsa
deltagarantalet till 60, varav 50 får plats
att bo på kursgården. Anmälan är giltig
så snart konferensavgiften är betalad på
Svenska Vitterhetssamfundets postgiro
nr 50 02 10-0. Bekräftelse på att plats
har erhållits utsänds senast den 20
september.

Trots generösa bidrag från Stiftelsen
Riksbankens Jubileumsfond,
Vetenskapsrådet, Clara Lachmanns
Fond, Nordiska kulturfonden,
Letterstedtska Föreningen och Vera och

NNE-konferens 2001
Greta Oldbergs stiftelse ser vi ännu inte
någon möjlighet att bekosta resorna till
konferensen.

Närmare upplysningar ges av
Barbro Ståhle Sjönell
Askrikevägen 11
SE-181 46  Lidingö
Tel: +46 8 765 39 98
Fax: +46 8 765 57 71
E-post: barbro.stahle@littvet.su.se

Barbro Ståhle Sjönell och Lars Burman

NNE-konferensen 2002 är inbokad på
Hanaholmen i Helsingfors den 4–6
oktober. Kontaktperson är Pia Forssell.
E-post: pia.forssell@slsweb.sls.fi
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Nyhetsbrevet redigeras av Barbro Ståhle
Sjönell. Bidrag skickas till Askrikevägen
11  SE-181 46 Lidingö,
e-post: barbro.stahle@littvet.su.se
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Program för konferensen Text och Tradition

Nya editioner av
nordiska klassiker
DSL I løbet af efteråret udgives i Danske
Klassikere  Herman Bang: Realisme og

Fredag den 12 oktober
17.00 Välkomsthälsning och information
17.15 Pia Forssell: Om konsten att
skapa en nationalskald. J. L. Runeberg
och utgivningsstrategierna
19.00 Middag

Lördag den 13 oktober
9.00 Johnny Kondrup: Litterær
traditionsdannelse gennem videnskab
10.00 Jon Haarberg: Forfatter, kommen-
tator og klassiker: Erasmus’ orkestrering
av egne verk
11.00 Kaffe och te
11.30 Paula Henrikson:  Kampen om
litteraturhistorien. Romantikerna som
filologer
12.30 Lunch med besök på Milles-
gården
16.00 Per Dahl:  Kanondannelse og
videnskabelige udgaver. En udredning
af samspillet mellem kirke, forlag,

undervisningssystem og litterære
udgiverselskaber
17.00 Gunnar Hillbom: Om
standardtexten och den sjungandes
ensak. Bellmansvisan som diktverk och
repertoar
19.00 Middag

Söndag den 14 oktober
9.30 Sture Allén: Svenska Akademiens
klassikerserie
10.30 Stine Brenna Taugbøl och Ingrid
Falkenberg: Demonstrasjon av en
vershistorisk database for nordisk
materiale
11.30 Kaffe och te
12.00 Avslutande diskussion. Nästa års
konferens.
13.00 Lunch

Varje föredrag följs av en kvarts diskus-
sion.

Bidrag till bokbord
Liksom vid tidigare konferenser
välkomnar arrangörerna att nya
textkritiska utgåvor, broschyrer med
information om olika utgivningsprojekt
eller sällskap och samfund som är
knutna till NNE tas med och ställs upp
på ett bokbord.

Realister (1879) og Kritiske Studier og
Udkast (1880). De indeholder Bangs
eget udvalg af hans litteratur- og teater-
kritiske journalistik og udgives i ét bind.
Desuden kommer - uden for Klassiker-
serien - Ole Rømers Korrespondance,
videnskabelige afhandlinger og supple-
rende dokumenter. Korrespondancen
med udenlandske forskerkolleger
omfatter 69 breve fra 1672 til 1710. I
løbet af efteråret udkommer yderligere
4. bd. af Ordbog over det Danske
Sprog. Supplement samt det såkaldte
Randershåndskrift: skolekomedier fra
begyndelsen af 1600-tallet, anvendt af
Randers lærde skole.

Esther Kielberg



Søren Kierkegaards skrifter
23. november 2001 udkommer næste
bind af Søren Kierkegaards Skrifter,
bind19: Notesbøger 1833 - 49 og
kommentarbind K19. Sammen med
bind 17 og 18: Journalen AA-KK, udgør
de samtlige Kierkegaards noter og
journaloptegnelser op til det vigtige
tidspunkt 1846. Kierkegaards værker fra
samme periode dækkes af bind 1 til 7,
hvoraf det sidste, bind 7: Uafsluttet
uvidenskablig Efterskrift, er planlagt til
at udkomme i 2002.

Karsten Kynde

Svenska litteratursällskapet i Finland
I höst utkommer del 4 av Konstnärs-
bröderna von Wrights dagböcker och
kommentaren till Skönlitterär prosa i
Samlade skrifter av J.L. Runeberg, en
serie som utges i samarbete med
Svenska Vitterhetssamfundet.

Svenska Vitterhetssamfundet Under
hösten utkommer två nya volymer i
serien C.J.L. Almqvists Samlade Verk:
Smaragdbruden och Drottningens
Juvelsmycke.

Skrifter 3:
Bok og skjerm
Bok og skjerm, red. Jon Gunnar Jørgen-
sen, Tone Modalsli, Espen S. Ore &
Vigdis Ystad. Nordisk Nettverk for
Edisjonsfilologer. Skrifter. 3.

Tema for fjorårets NNE-konferanse var
forholdet mellom vitenskapelige utgaver
i bokform og i elektronisk form. Vi ville
diskutere organisering og oppbygging
av elektroniske og trykte utgaver, en
mulig arbeidsdeling mellom de to
medier, og om de nye mulighetene
innenfor elektronisk tekstutgivelse gav
grunn til å ta hevdvunne konvensjoner
knyttet til bokutgaver opp til revisjon.
Disse og flere interessante spørsmål ble
belyst på konferansen, både i historisk,
teoretisk og praktisk perspektiv. Odd
Einar Haugen gav et historisk oversikt
over synoptiske utgaver. Karl G. Johans-
son og Mats Dahlström tok opp ulike
prinsipielle spørsmål angående digital
edering og organisering av tekst. Flere
av foredragsholderne har solid praktisk
erfaring fra store utgaveprosjekter som
helt eller delvis er digitalt basert. Eva
Nyström og Tomas Anfält arbeider med
en elektronisk utgave av Linnés korres-
pondanse, Claus Huitfeldt har ledet
utgaven av “Wittgenstein’s Nachlass”,
Karsten Kynde arbeider med den
elektroniske utgaven av Kierkegaards
skrifter. Disse diskuterte problemer og
presenterte løsninger i tilknytning til
sine respektive prosjekter. To foredrag
hadde ikke edisjonsfilologisk emne,
men var likevel av særlig interesse for
edisjonsfilologer: Forlagsdirektør Astrid
de Vibe tok for seg elektroniske utgaver
i et forlagsperspektiv, og advokat Eirik
Djønne tok opp spørsmål i forbindelse
med rettigheter til elektronisk tekst.
Bidragene er nå under utgivelse, og vil
foreligge innen årets konferanse.

Jon Gunnar Jørgensen



Anmälan till
Nordiskt Nätverket
för Editionsfilologers
konferens 2001
”Text och Tradition”
Anmälan kan också göras på hemsidan: http://www.nnedit.org.

Namn:
...............................................................................................................

OBS! Glöm inte att tillse att adress och telefonnummer är uppdaterade på
NNE:s hemsida (http://www.nnedit.org)

❏      Kommer inte att delta i middagen på fredagen

❏ Kommer inte att delta i lunchen på söndagen

❏  Önskar övernattning på Lovik i enkelrum

❏  Önskar övernattning på Lovik i dubbelrum tillsammans med

............................................................................................................................

❏  Önskar inte övernattning på Lovik

Andra upplysningar (vegetarisk mat, allergier el. dyl.)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Anmälan skickas till Barbro Ståhle Sjönell, Askrikevägen 11, SE-181 46
Lidingö. Samtidigt inbetalas 500 SEK på Svenska Vitterhetssamfundets post-
giro nr 50 02 10-0 (adress: c/o Svenska Akademiens Nobelbibliotek, Box
2118, SE-103 13  Stockholm).


