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Instituttleders hilsen 
 
"Mye positivt, men også mye å ta fatt i" 
 
Slik lyder NFRs kortfattede konklusjon på den nylig 
publiserte evalueringen av norsk filosofisk og 
idéhistorisk forskning i tidsrommet 2004-2008. 
Evalueringen ble satt i gang i fjor vår, og vi gjorde 
da et relativt stort arbeid for å fremskaffe 
nødvendig grunnlagsmateriale. Dette omfattet 
blant annet et stort antall vitenskapelige 
publikasjoner som ble sendt til komitéen, samt 
instituttets såkalte egenevaluering. I tillegg hadde 
instituttledelsen et møte med komitéen før jul i 
fjor. Komitéen besto av følgende personer:  
Professor Folke Tersmann, Uppsala, 
førsteamanuensis Hanne Andersen, Århus, 
professor Simo Knuuttila, Helsinki,  
professor Dag Prawitz, Stockholm, professor Hans-
Jørgen Schanz, Århus og professor Robin M. Schott, 
København. 
 
Min første reaksjon på den ferdige rapporten er at 
komitéen har gjort et godt stykke arbeid, som 
hovedsaklig har bestått i å lese og lage en samlet 
vurdering av til sammen 290 arbeider fordelt på 
102 forskere. Det er en formidabel oppgave, som 
måtte utføres på relativt kort tid, og på denne 
bakgrunn advarer komitéen mot overdrevne 
forventninger av hva en slik evaluering kan oppnå. 
Den stiller også spørsmål ved om det er et rimelig 
forhold mellom all den tid som er investert i dette 
arbeidet - både fra komitéens og fagmiljøenes side 
- og resultatet av evalueringen. Det synes jeg er et 
meget betimelig spørsmål. 
 
Når det er sagt, bør vi gjøre vårt for at rapporten 
faktisk får noen positive følger for oss. Det er noe 

vi må diskutere i tiden som kommer. Her skal jeg 
bare peke på noen aspekter ved rapporten. 
 
Rapportens hovedkonklusjon er blant annet at det 
foregår mye god, til dels meget god, forskning 
innenfor et bredt filosofisk spektrum. Rapporten 
fremhever dessuten som positivt at mange av de 
innsendte publikasjonene på en svært vellykket 
måte makter å kommunisere med et bredt 
publikum, ikke bare innenfor andre fag, men også 
utenfor akademia. For oss er det verdifullt at 
rapporten legger så stor vekt på nettopp dette, 
ettersom en rekke av våre publikasjoner ikke 
fanges opp av tellekantsystemet og derfor blir 
usynlige når vår produktivitet skal måles og penger 
skal fordeles. Blant komitéens anbefalinger er at 
også disse publikasjonene får en form for 
systematisk anerkjennelse. 
 
Komitéens kvalitative vurdering av forskningen 
(kapittel 4) er interessant lesning og synes å gi et 
godt overblikk over den totale 
forskningsaktiviteten i Norge. Komitéen har her 
inndelt filosofien i en rekke underdisipliner: 
estetikk, epistemologi, kjønnsstudier, 
filosofihistorie, logikk, metafysikk og sinnsfilosofi, 
fenomenologi og eksistensfilosofi, 
utdanningsfilosofi, språkfilosofi, vitenskapsfilosofi, 
sosial- og politisk filosofi og Wittgenstein-studier. 
Hvert av disse områdene blir vurdert, både med 
hensyn til omfang og kvalitet. Når det gjelder den 
rent kvalitative vurderingen - f.eks. i form av 
karaktergivning som "good scholarly quality", "very 
good scholarly quality" "outstanding scientific 
quality" - gjøres den for underdisiplinene samlet i 
Norge og ikke ved det enkelte institutt. Komitéen 
ser ut til å ha vært seg dette grepet sterkt bevisst: 
den deler ikke ut karakterer til de enkelte 
fagmiljøene. I den grad komitéen går inn på de 
enkelte instituttene, er det i første rekke en 
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konstatering av hvilke disipliner instituttet 
publiserer innenfor. Rapporten gir oss derfor 
begrensede muligheter til en selvkritisk 
gjennomgang av forskningskvaliteten ved FoF. 
 
Rapportens kvantitative deler (kapittel 2, 3 og 
appendiks 3), som er utført av NIFU STEP (Norsk 
institutt for studier av innovasjon, forskning og 
utdanning), stiller jeg meg mer skeptisk til. Disse 
bygger på tall fra offentlige databaser som ikke 
fanger opp den reelle situasjonen ved vårt 
institutt. De kvantitative oversiktene og 
vurderingene tar for eksempel ikke hensyn til at en 
rekke av våre vitenskapelig ansatte med 
forskningskompetanse ikke har forskningsdel i 
stillingen og at mange av dem er ansatt i 
deltidsstillinger. Heller ikke det reelle antall 
poenggivende publikasjoner vises i oversiktene 
eller i analysene. Dette gjorde vi på et tidligere 
tidspunkt oppmerksom på, men det har ikke fått 
noen konsekvenser i den endelige rapporten. Alt 
dette fører til en rekke misvisende tabeller, hvor 
UiB f.eks. ender opp med et klart lavere antall 
publikasjoner per vitenskapelig ansatt enn vi ville 
ha gjort dersom man hadde tatt hensyn til de 
faktiske forholdene. Dette er naturligvis både 
uheldig og irriterende. 
 
Komitéen peker på flere problemer og utfordringer 
som norsk filosofi og idéhistorie står overfor og gir 
også enkelte anbefalinger. Det gjelder blant annet 
mangel på nasjonalt samarbeid, noe også vi 
fremhevet i vår egenevaluering. En av 
anbefalingene er at det opprettes nasjonale PhD-
kurs, slik at stipendiater innen beslektede områder 
får anledning til å møtes i et faglig stimulerende 
miljø. Komitéen etterlyser også bedre tilgang på 
forskningsmidler, blant annet i form av midler til 
mindre prosjekt ("små driftsmidler"). 
 
Arbeidsbetingelsene for exphil-lærerne er viet 
forholdsvis stor plass i rapporten. Komitéen synes 
en smule opprørt over at en rekke ansatte har full 
undervisningsstilling om høsten og er arbeidsledige 
hver vår. Den understreker at exphil, som all annen 
universitetsundervisning, bør være 
forskningsbasert og anbefaler at det nedsettes en 
komité som ser på situasjonen for exphil-lærerne, 
blant annet deres forsknings- og 
karrieremuligheter. Det er et tiltak jeg ønsker 
velkommen. 
 
Jeg anbefaler alle å lese rapporten, i første rekke 
kapittel 4 og 5. Den finnes her: 
 
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Mye_
positivt_men_ogsa_mye_a_ta_fatt_i/125396191520
5 
 
Hilsen 
Vigdis Songe-Møller 

 
 
 
 

Studenthilsen fra Athen 
 
Vi har som kjent 6 studenter i Athen i disse dager, 
der de i en seks ukers tid fordyper seg i antikkens 
politiske filosofi sammen med Knut Ågotnes. 
Delegasjonen er nokså snart ventendes tilbake, og 
vi har fått følgende hilsen overbrakt.    
 
Kjære Filosofisk institutt!   
    
Det har gått fire uker av Athen-oppholdet, to uker 
gjenstår og nå begynner det så smått å lysne for 
meg hva politisk filosofi er. Den første uken reiste 
vi til Delphi, Mykene og Olympia for å studere 
jordsmonnet til de klassiske politiske tenkerne. 
Spørsmålet om hva det beste som finnes er, 
og hva det er som holder mennesket sammen tok 
en spirituell høyde på toppen av Delphi i møte 
med verdens navle, Omphalus. Navlen er omringet 
av en navlestreng på kryss og tvers som 
symboliserer at alt i kosmos er sammenvevd. For 
hvert hjørne i de sammenvevede firkantene står 
det for bokstaven <G> - Geometri, Gnosis 
(kunnskap), Genesis og Gaia. Vi ble riktig rørt, 
men Platon har i Staten og i Lovene, vist oss at det 
må være noe annet enn geometriske former og 
gjenfødelse som holder oss sammen. De 
overordnede, universelle dygdene forlot aldri vårt 
øyesyn i studiet av den ideelle stat. Mennesker har 
unødvendige begjær som må temmes sier 
Sokrates, og side ved side med pensum ble vi 
testet i måtehold (sofrosune) i mat og drikk i 
storbyen Athen.   
 

 
Knut Ågotnes foreleser om Sokrates´ 
forsvarstale i Agora, angivelig på den samme 
steinen som Sokrates holdt sin tale. 
 
Ågotnes får stadig hodebry med disse 
"demokratiske" studentene (jf. 561c7 i Staten) og 
forsøker å innrette oss mot filosofisk tenkning 
rundt politeias mål. På vei til Hydra slo det meg at 
kanskje grunnen til at vi er her for å studere 
politisk filosofi er for å kjenne den store 
kontrasten mellom den moderne forurensete byen 
og den praktfulle klassiske sivilisasjonen. Selv om 
den er lagt i ruiner framstår den ennå så vakker og 



ærbødig for oss. Dagene på Athen-senteret og 
ekskursjonene til de arkeologiske 
utgravningsfeltene har vært inspirerende for 
studiet. Ved middagsbordet sa Ågotnes at han 
håper at vi skal bli bedre studenter etter denne 
turen, og vi gleder oss til å komme hjem igjen! 
 
Solhilsen fra 
 
Athen-seminar 2010 (Connie Wai Shan Ho) 

 
 
Høstens studenttall 
 
Ved Examen philosophicum Høsten 2010 var 
dessverre første gang vi måtte planlegge med 
færre seminargrupper enn tilgangen av studenter 
tilsa behov for. Ved nær sagt alle fakulteteter var 
det ventelister, og vi var beklageligvis ikke istand 
til å redusere ventelisten mer enn fra 200 til ca. 
125 studenter. Vi endte opp med 80 
seminargrupper i høst contra 88 ifjor høst. Totalt 
avholder vi i 2010 (dvs. vår- og høstsemesteret) 
192 kurs (mot 206 i 2009), med 1 909 studenter 
oppmeldt ved seminarmodellen og 784 ved 
skoleeksamen, i sum 2 693 studenter. Dette er for 
øvrig en økning på ca. 4 % (ca. 100 studenter) fra 
forrige høstsemester.  
 
Det er nå nesten 1/3 av studentene som er henvist 
til skoleeksamen. 
 
Studvest slo for øvrig opp mangelen på 
seminargrupper nokså nøkternt og saklig onsdag 
25. august, og det har allerede vært bevegelser på 
sentralledelsesnivå som forhåpentligvis resulterer i 
at vi til neste år får de nødvendige økonomiske 
rammene til å tilby seminarmodellen til studentene 
som ønsker det. 
 
Ved de øvrige førstesemesterstudiene var de 
basale tallene som følger: 

 
• Akademisk skriving: Her er det 18 grupper 

inkl. en gruppe med nettbasert 
undervisning (KARK). I alt er det 555 
studenter oppmeldt til eksamen. Det er 
51 færre enn i forrige høstsemester, en 
nedgang på ca. 8 %.   

 
• Tekst og kultur: Her er det 9 

seminargrupper i sving, med i alt 285 
studenter. På eksamensmodellen er det 79 
studenter oppmeldt. I alt 364 studenter, 
noe som er på nivå med fjoråret.  

 
• Språk og kommunikasjon: Her undervises 

det i 10 grupper inneværende semester, 
med 311 studenter i alt. Det er en 
marginal nedgang nivå fra fjoråret. 

 
På det nyopprettede bacheloprogrammet i filosofi 
og idéhistorie er det registrert 59 studenter, i 

tillegg til at det er registrert 10 årsstudenter til 
programmet som starter opp neste semester. 
 
Blant studietilbudene våre er det kurset i Politisk 
idéhistorie som utmerker seg særskilt. Ved fristens 
utløp var det 78 – søttiåtte – eksamensoppmeldte 
studenter i dette emnet.  
 
Når det gjelder studiepoengsproduksjonen, et 
stadig viktigere nøkkeltall, tyder alt på at vi i 2010 
kommer til å ligge på linje med 2009, eller kanskje 
noe over.  
 
 

De nye masterstudentene 
 
Vi har fått fem nye masterstudenter fra og med 
høstsemesteret, alle i filosofi. De fem er: 
 
Randi Amundsen 
Henrik Berg 
Alexander Myklebust 
Anna Helena Paszkiewicz 
Carl Tollef Solberg 
 
I alt er det nå 35 masterstudenter ved instituttet, 
en nedgang fra to fra forrige semesters utgang. 
 

 
Læringsmiljøprisen for 2010 til 
FoF. 
 
Ingen har vel, når dette leses, unngått å få med 
seg at vårt institutt har blitt tildelt 
Læringsmiljøprisen for 2010. Prisen vil bli overrakt 
i forbindelse med UiBs studiekvalitetsseminar 24. 
november. Den er på 50 000 kr.  – og diplom – og 
skal i sin helhet ”…brukes til utviklingstiltak som 
kan bidra til å styrke og utvikle selve 
læringsmiljøet i samsvar med prisvinnerens 
ønsker.”  
 

 
 



Juryen skriver ellers i sin begrunnelse at  
 
”Instituttet i tett samarbeid med et aktivt 
fagutvalg synes å stimulere til mange og allsidige 
fagrelaterte tilbud både i og utenom ordinær 
undervisningstid som i høy grad blir verdsatt av 
studentene. Etter juryens mening er eksemplene 
som det er redegjort for i forslaget svært gode 
modeller som har et bredt nedslagsfelt og derfor 
er allment overførbare til andre læringsmiljø” 
 
Instituttet har nå satt ned en komité til forvaltning 
av prispengene. Den består av studentene Ellen 
Vikersveen, Linda Hval McGuffie og Ingrid Grønli 
Aam, i tillegg til stipendiat Hein Berdinesen. 
Studiekonsulent Vigdis Kvam vil være sekretær. 
 
 
 

Prosjektmidler fra NordForsk 
 
I takt med den stadig skrumpende driftsøkonomien 
til instituttet strømmer det ironisk nok inn midler 
fra andre kanaler. Instituttet har i det siste fått to 
større tildelinger av forskningsmidler:  
 
”The Nordic Network for Philosophical 
Anthropology” v/ Kevin Cahill har fått tildelt NOK 
900 000 over en treårsperiode. 
 
Prosjektet ”Interculturalism and Diversities: 
Developing intercultural models and thinking in the 
Nordic Countries” v/ Paola deCuzzani har fått 
tildelt NOK 873 000 over en treårsperiode. 
 
Vi gratulerer med tildelingen! 
 
I tillegg til dette tyder nå alle solemerkene på at 
Wittgensteinarkivet/Alois Pichler, i samarbeid med 
en rekke andre institusjoner/miljøer, får tildelt et 
større beløp fra EU til prosjektet ”Agora.  
Scholarly Open Access Research in European 
philosophy”. Det får vi nok høre mer om ved en 
senere anledning.       
 
 

Vellykket ”International Congress 
of Phenomenology”  
 
10.-13. august ble The 60th International Congress 
of Phenomenology huset av Forskningsgruppen for 
fenomenologi og eksistensfilosofi og FoF ved UiB.  
Tema for kongressen var “Reviving Antiquity” og 
rundt 45 innleggsholdere fra nesten like mange 
land deltok på det vellykkede arrangementet på 
Dragefjellet. Kongressen er en årlig begivenhet i 
regi av The World Institute for Advanced 
Phenomenological Research and Learning som 
ledes av Anna-Teresa Tymieniecka, den første 
æresdoktor i filosofi ved UiB. En samling av 
innleggene i artikkelform vil publiseres i Analecta 
Husserliana som utgis av Springer. Fra Universitet i 
Bergen bidro Konrad Rokstad, Egil Olsvik, Johannes 
Servan, Lars Morten Gram og Simen Øyen med 
innlegg. Ane Aarø og Anne Granberg var med som 

ordstyrere også med på den praktiske 
organiseringen av konferansen. 
 

 
 
Fra åpningsmottagelsen: Anna-Teresa 
Tymieiecka og Konrad Rokstad   
 
 

Seminarmodellen 10 år  
 
Seminarmodellen ved Examen philosophicum fyller 
10 år i høst. Seminarmodellen ble innført 
høstsemesteret 2000 og feirer dermed i år sine ti 
første år. Den ble da prøvd ut ved Det matematisk-
naturvitenskapelige og Det juridiske fakultet, og 
senere implementert ved alle fakulteter i 
forbindelse med innføringen av Kvalitetsreformen i 
2003. Jubileet ble behørig markert med festmiddag 
10. august, hvor mange av de som er og har vært 
involvert ved ex.phil. deltok. Sentrale personer 
som var med i utarbeidelsen av seminarmodellen 
den gang var invitert, og det var også fint besøk fra 
rektoratet, utdanningsavdelingen og fakultetet. 
Toastmaster Trygve Lavik ledet selskapet med 
myndig hånd gjennom både middag og taler fra 
rektor Sigmund Grønmo, dekan Gjert Kristoffersen 
og utdanningsdirektør Christen Soleim, før Eivind 
Kolflaath avsluttet bordsettingen med et skråblikk 
på de ti årene som har gått. 
 
Middagen var også anledning for ”slippet” av en 
ex.phil.-antologi redigert av Trygve Lavik og Helle 
Nyvold (se publikasjonslisten i bulletinen), en ISBN-
publikasjon som drøfter både pro og contra 
logikkemnets form og posisjon ved UiB i 
tradisjonen etter Arne Næss. Antologien vil bli 
distribuert internt, samt til utvalgte eksterne 
instanser. 
 
10. august var det også dagsseminar for 
undervisningsstaben ved ex.phil. Instituttleder 
ønsket velkommen, særlig til de nyansatte i 60 %-
stillinger. Fokus for seminaret var todelt: Den 
første bolken konsentrerte seg om informasjon og 
diskusjon rundt den justerte versjonen av 
seminarmodellen som ble innført i høst, mens 
andre bolk bestod av innlegg og problematiseringer 
rundt seminaroppgaven i innhold og form. 



Innleggsholdere var Oddvar Storebø, Morten Nag 
Opsal og Elin A. Elde. 
 

 
 
Det tales på 10-årsjubileet for seminarmodellen 
 
 
 

Budsjett 2011: Nye stillinger ved 
FoF (?) 
 
Vårt institutt har som kjent de siste årene mistet 
flere stillinger ved fagstudiene uten at de har vært 
erstattet av nytilsetninger. I 2010 mister vi 
ytterligere 2 årsverk som følge av pensjonering, og 
enda et årsverk forsvinner i 2011 av samme grunn. 
 
I budsjettvedtaket i sist fakultetsstyremøte fastslås 
det at vi får overført den halve stillingen som er 
knyttet til Wittgensteinarkivet, og vi kan i tillegg 
håpe på 2 nyutlysninger  i 2011. I avsnittet om FoF 
heter det bl. a.: 
 
”Ut fra kriteriene i den foreslåtte 
budsjettfordelingsmodellen kan det se ut som om 
det er mulig å redusere bemanningen, men dette 
må også sees i lys av av hvor stor vitenskapelig stab 
det er nødvendig å ha for at FoF skal opprettholdes 
som eget institutt, og at filosofi som disiplin skal 
være sikret nødvendige ressurser. Det foreslås at 
instituttet gir en grundigere faglig begrunnelse for 
behov for gjenoppretting av stillinger, og at det i 
budsjettfordelingen i desembermøtet tas endelig 
stilling til utlysning ved FoF. Det foreslås at 0,5 
vitenskapelig stilling knyttet til Wittgensteinarkivet 
overføres fra UNI Digital. Samlet innsparing FOF vil 
være avhengig av om fakultetsstyret i 
budsjettfordelingen i desember vedtar utlysning 
av stilling(er), og vil avhengig av dette være 
mellom 2,5 og 0,5    
 

 
 

Ny stipendiatutlysning  
 
Utlysning og tilsetting av stipendiatstillinger er nå 
overført til instituttnivået.  
 
FoF, er det bestemt, skal heretter ha 5 
universitetsstipend finansiert fra det fakultære 
budsjettet.   
 
Dette innebærer at vi allerede nokså omgående 
kan sette i gang utlysningen av en ny stipendiat, 
ettersom det er to av de eksisterende (Erbacher og 
Labukt) disputerer før og like etter årsskiftet.  
 
Utlysningstekst og utlysningsprosedyrer har vært til 
behandling i instituttrådet, der det ble vedtatt å 
utlyse stillingen uten bestemte føringer knyttet til 
faglig orientering.  
 
 

Endrede eksamensformer  
 
I ekstraordinært instituttrådsmøte 26. august ble 
det bestemt at en rekke av emnene får justert sine 
eksamensordninger. Her er endringene i sin 
kortversjon: 
 

• Vurderingsformen på IDH302 (Forskningsemne i 
idéhistorie) endres fra en ukes 
hjemmeeksamen med justerende muntlig til 1 
times muntlig eksamen 

• Vurderingsformen på FIL225 (Moderne politisk 
teori) endres fra veiledet oppgave med 
justerende muntlig til veiledet oppgave, uten 
justerende muntlig eksamen 

• Vurderingsformen på KVIK205 (Kjønn og 
filosofi) endres fra hjemmeeksamen til 
veiledet oppgave (4 000 – 6 000 ord) 

• Vurderingsformen på IDH111 (Innføring i den 
europeiske idéhistorien) endres fra 6 timers 
skoleeksamen til veiledet oppgave 

• Vurderingsformen på FIL213 endres fra 
hjemmeoppgave med justerende muntlig til 
veiledet oppgave 

 

I tillegg opprettes det et nytt emne, FIL214, med 6 
timers skoleeksamen som vurderingsform.  

For de emneplanene det gjelder blir dessuten anbefalte 
forkunnskaper endret fra "Examen philosophicum og 
Akademisk skriving" til "Godkjent førstesemesterstudium" 

 
 

Programsensorordning  
 
Fra og med inneværende semester vil eksamenene 
på bachelornivå normalt kun vurderes av én intern 
sensor. I instituttrådssak 23-2010 ble dette 
bestemt, samtidig som det ble vedtatt innføring av 
programsensorordning. Programsensoren sine 
oppgaver blir å vurdere den faglige kvaliteten på 
emnene og studieprogrammet som helhet og 
vurdere frafall og karakterresultater særskilt. 
 



I tillegg skal han medvirke i sensureringen av 
utvalgte skriftlige eksamensbesvarelser etter 
bestemte prosedyrer. 
 
Professor Dag T. Andersson ved Institutt for filosofi 
og førstesemesterstudier ved Universitet i Tromsø 
oppnevnes som programsensor for en 
fireårsperiode fra og med høstsemesteret 2010. 
 
 

Kvinnenettverkets høstprogram 
 
Bergensnettverket for kvinner i filosofi er allerede 
godt i gang med sine høstlige aktiviteter i det 
dette skrives. Nedenfor finner man programmet for 
de kommende månedene: 

 
 
Gjesteforelesning: John Sallis 
 
John Sallis, professor i filosofi ved Boston College, 
USA vil holde to gjesteforelesninger ved instituttet 
onsdag 20. oktober.   
 
”The Span of Memory: On Plato´s Theaetus” 
 
Tid:    Onsdag 20. oktober kl. 10.15-12.00 
Sted:  Sydneshaugen skole, auditorium L 
 
 
”On the manifold Senses of Mimesis”: From Plato 
to Gadamer and Beyond” 

 
Tid:    Onsdag 20. oktober, kl. 14.15-16.00 
Sted:   Sydneshaugen skole, auditorium L 
 

 
 John Sallis  
 
 
John Sallis har lenge vært en ledende filosof i 
utviklingen og formidlingen av kontinental filosofi i 
USA. Han har et svært vidt interessefelt som 
spenner over antikk filosofi, kunstfilosofi, Kant og 
tysk idealisme, og ikke minst nyere kontinental 
filosofi. Sallis har en svært stor vitenskapelig 
produksjon innenfor alle disse feltene, og har 
skrevet 17 bøker og en lang rekke artikler. Hans 
siste bøker er Transfigurements: On the true Sense 
of Art (2008) og The Verge of Philosophy (2008). 
Førstnevnte er et kunstfilosofisk verk som tar for 
seg den estetiske erfaringen og kunstfilosofien hos 
Kant og post-kantiansk continental filosofi med 
fokus på Kant, Hegel, Nietzsche og Heidegger. The 
Verge of philosophy er et minneskrift til hans 
mangeårige venn Jaques Derrida. Her går Sallis i 
dialog med Derrida, Nietzsche og Heidegger om 
lesningen av Platons dialoger. 
 
 
 

Thomas Krogh på visitt 
 
Den 6. oktober inviterer sosialfilosofigruppa til 
foredrag om den kjente historikeren og 
historiefilosofen R. G. Collingwood (1889-1943). 
Krogh selv omtaler ham slik:  
 
”Robin George Collingwood døde for mer enn 50 år 
siden, men er kanskje i dag den mest kjente 
historiefillosof i England. Og de som har lest Hans-
Georg Gadamers Warheit und Methode vil huske at 
der blir Collingwood trukket inn i forbindelse med 
det Gadamer oppfatter som hermeneutikkens 
kjerne: At å forstå en overlevert tekst er å forstå 
den som svar på et spørsmål. Og dette poenget, 
sier han, har han fra Collingwood. I dette 
foredraget skal jeg prøve å vise at det Collingwood 
kalte forholdet mellom spørsmål og svar er minst 
tre ulike emner: en forskningslogikk for historiske 
fag, en framgangsmåte for å historisere filosofien 
og intet mindre enn et forslag til en nyorientering 
av semantiske grunnbegrep”.  
 

Torsdag 16. September: Vigdis Songe-
Møller: ”Antigones dødelige begjær etter 
det Samme. Sofokles´ Antigone i lys av 
antikkens filosofi" 
 
Torsdag 14. oktober: Deirdre Smith: 
"Language and Ethics in Wittgenstein: 
H.L.A. Hart and Pär Segerdahl, an analogy" 
 
Torsdag 11. november: Helle Nyvold: ”Om 
forholdet mellom dyr og mennesker” 
 
Torsdag 9. desember: Vigdis Kvam: 
”Hannah Arendt: Vita Activas relevans for 
vår tid”. 
 
Tidspunkt:  18.15 – 20.00. 
Sted:        Rom 218, Sydnesplass 12/13. 



Krogh er professor i idéhistorie ved Universitetet i 
Oslo. Han har utgitt bøker og artikler om 
teknologifilosofi, Frankfurterskolen og om 
metodelære i humanistiske fag, særlig idéhistorie. 
 
Tid og sted: Onsdag 6. oktober kl. 18.15-20.00, 
Sydnesplassen 12/13, rom 208/209. 
 

 
Thomas Krogh 
 
Krogh vil for øvrig samme dag holde et foredrag om 
Thomas Hobbes, som en del av vårt kurs i politisk 
idéhistorie. 
 
En fyldigere omtale av Collingwood finner man  
f. eks. her:    
 
http://plato.stanford.edu/entries/collingwood/ 
 

 
En hilsen fra Rukooko 
 
Professor og dekan Rukooko Byaruhanga ved 
Makerere University i Kampala, Uganda, var 
gjesteforsker ved vårt institutt siste delen av 
sommeren. Vi har i en årrekke hatt et nært 
samarbeid med vårt søsterinstitutt ved Makerere 
University, og Rukooko har bedt oss overbringe en 
hilsen fra ham. 
 
 
Our collaboration can only grow stronger 
 
Since the early 2001, much and sustained cultural, 
academic and other exchanges have taken place 
between Department of Philosophy, UiB, and 
Department of Philosophy, Makerere University, 
Kampala, Uganda. The Department of Philosophy 
at Makerere appreciates the effort, time and 
resources afforded in this collaboration. Some 
young men (no woman yet) have won scholarships 
to secure the graduate degrees (MPHIL) and so far, 
Dickson Kanakulya has had his degree as much as 
one hopes John Barugahare will do. Kari Hoftun 
Johnsen, though registered here at Bergen, did 
considerable reading in Uganda and ended writing 

a dissertation based on Uganda’s most famous 
political scientist - Mahmood Mamdani. I 
participated in the examination of her dissertation 
and I am delighted to say that it was an excellent 
piece that we hope to see many learning from her 
experience.  
 
In 2006, when we organised an international ethics 
conference, we were extremely happy to receive 
many philosophers from Bergen including Eilert 
Jan Lohne. In April this year, Dr. Wamala, the 
Head of Department, Dr. Wostuna Khamalwa, an 
anthropologist from Makerere University and 
myself visited Bergen to concretise our research 
ideas with not only members limited to the two 
disciplines but also with other scholars from other 
related disciplines as well as the university 
officials here at UiB. I am here once again from 
19th July to 20th August 2010 for consulting with 
Kevin Cahill, the coordinator of the proposed 
project and others who may be interested in the 
project to develop it further with a view of 
submitting it to NUFU at an appropriate time.  
 
We appreciate and value the friendly and engaging 
intimacy that we share with the staff of your 
Department and one can only wish that 
collaboration should grow stronger. I am grateful 
to Kjell Soleim who first introduced me to the 
people of University of Bergen and his wife, the 
Head of the Department, who several times 
welcomed me to their home, and have also come 
to mine; I will always remember their late son, 
Markus, who was one of the first regular 
Norwegian students at Makerere and who often 
ate lunch with me in Kampala. Knut Ågotnes, 
whose friendship I can only describe as intense and 
professional has led me to read Aristotle’s Book 8 
of Nicomachean Ethics! I salute you all and wish 
you a better summer!   
 
Bergen, 19th August 2010 
Rukooko Byaruhanga A, 
Dean, Faculty of Arts, Makerere University. 

 

 
Rukooko Byaruhanga 

 



Personalnytt 
 

•••• Lars Fr. Svendsen fylte 40 år den 16. 
september. FoF sier vel overstått!  

 
•••• Arild Utaker og professor Paola de Cuzzani 

vil fra 1. oktober begge ha permisjoner fra 
sine stillinger ved instituttet. De skal da 
oppholde seg ved universitetet i Nantes 
fram til høstsemesteret 2011. 

 
•••• Ole Martin Skilleås vil som følge av 

Utakers permisjon tre inn som leder av 
instituttets forskningsutvalg fra 1. oktober 
og ut året. 

 
•••• Kåre Johnsen og Erik Brown vil i løpet av 

høstsemesteret delvis gå inn i 
pensjonistenes rekker. De vil begge 
redusere sine stillinger til 60 %. 

 
•••• Knut Ågotnes vil, etter fullført kurs i 

Athen, gå over i pensjonstilværelsen for 
fullt. 

 
•••• Tallet på midlertidige stillinger ved 

Examen philosophicum er kraftig redusert 
fra tidligere år, som følge av de 
rasjonaliseringstiltakene og 
nytilsetningene i faste stillinger som har 
vært gjennomført. Vi vil likevel ha en del 
vikarer og andre midlertidige i sving også i 
høst. Det er: Arne Magnar Rygg, Ole 
Woldseth, Petra Hedberg, Øystein Hide,  
Helle Nyvold, Ester Camilla Blikstad, 
Heinz Wilhelm Krüger, Deirdre Smith, Lars 
Petter Torjussen og Johannes Servan.  

 

 
Nye publikasjoner 
 
Det har naturlig nok vært heller sparsomt med 
publikasjonsvirksomhet i sommer og på 
ettersommeren, men noe har vi å melde:   

 
Hide, Øystein og Torjussen, Lars Petter Storm   
har oversatt den mektige boken Verden i krig (800 
sider!), som kom ut på NRK Aktivum i sommer. 
Utgivelsen er basert på den britiske TV-serien med 
samme navn, og inneholder bl. a. tidligere 
upublisert intervjumateriale. Fra omtalen: 
 
”Boken gir et unikt innblikk i ulike typer 
beslutninger som ligger til grunn for 
krigshandlinger, og reiser samtidig viktige spørsmål 
knyttet til etikk og moral. Siden boken utelukkende 
består av øyevitneskildringer, er den også med på 
å belyse hvordan biografisk betonte beskrivelser 
kan fremme filosofiske problemstillinger.  
 
Her er flere detaljer:  
 
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=100998
585&kid=biblio 

 
Hilt, Line, Knut Venneslan og Bjørnar Mortensen 
Vik (red): Luhmann og Makt, Unge Pædagoger – 
Forlaget UP (2010)  
 
”En antologi som bidrar til å luke bort manglende 
kunnskap om Luhmanns maktteori ved å 
introdusere, problematisere og anvende Luhmanns 
teorier analytisk”. 

 
Lavik, Trygve og Helle Nyvold (red.): Dannelse i 
kontekst – ELE-tradisjonen i endring, Bergen 2010.  
 
Antologi utgitt i instituttets skriftserie i anledning 
10-årsjubiléet for seminarmodellen. Inneholder 
bidrag fra Eivind Kolflaath, Trygve Lavik, Gro 
Rørstadbotten, Anders Reiersgaard, Eilert Jahn 
Lohne, Gunnar Karlsen og Konrad Rokstad. 
 
Antologien har allerede blitt omtalt på ”Salongen”, 
det nye nettstedet for filosofi og idéhistorie. Den 
finner du her:   
 
http://link.uib.no/?9KFf) 
 

 
”Dannelse i kontekst” 
 
 
 


