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Instituttleders hilsen 
 
"Fagdimensjonering", et ord jeg ikke helt forsto 
betydningen av for et års tid siden, er blitt et hett 
tema ved HF. I fjor vår ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere 
dimensjoneringen av de enkelte fagene ved 
fakultetet. Rapporten forelå 16. mars og har vært 
diskutert både på et høringsmøte (18. mars) og på 
fakultetets lederkonferanse 14. april. På bakgrunn 
av fakultetets prekære økonomiske situasjon må 
rapporten leses som et ledd i HFs arbeid med å 
redusere sitt store underskudd, det vil si redusere 
antall fast ansatte. Arbeidsgruppen har sett på en 
rekke forhold ved de enkelte fagene, i første rekke 
antall studiepoeng pr. undervisningsårsverk og 
publikasjonspoeng pr. fast vitenskapelig ansatt. 
Vårt institutt ligger noe under 
fakultetsgjennomsnittet når det gjelder 
studiepoengproduksjon, mens våre 
publikasjonspoeng pr. ansatt (2,0) ligger godt over 
gjennomsnittet (1,7). Om FoF konkluderer 
rapporten:   
 
"Basert på dagens situasjon synes faget å ha 
tilstrekkelige undervisningsressurser. En ytterlig 
reduksjon grunnet aldersgrensen vil i årene som 
kommer kunne endre denne situasjonen, og det 
blir viktig å vurdere en eventuell økning i 
antall ansatte dersom faget får en større økning i 
studiepoengsproduksjonen."  
 
På grunn av flere pensjoneringer mister vi allerede 
høsten 2010 en betydelig mengde 
undervisningsressurser, som blir ytterligere 
redusert i 2011. I løpet av fireårsperioden 2008 - 
2011 vil antall vitenskapelige stillinger ved 
fagstudiet være redusert fra ca. 15 til 10. Når vi 
vet at en tredjedel av lærernes undervisningsplikt 
skal benyttes ved exphil, blir det lite igjen til  

fagstudiet. Vi skal greie oss til høsten, men i 2011 
har vi ingen mulighet til å opprettholde den 
nødvendige undervisningen uten nye krefter. 
Konklusjonen er klar: det blir ikke bare "viktig å 
vurdere en eventuell økning i antall ansatte", som 
det heter i rapporten. En slik økning vil være helt 
nødvendig. 
 
Fagdimensjoneringsrapporten kan leses her: 
 
http://vedlegg.uib.no/?id=dc085d1117369dd2e188
3374a8f2a387 
 
Hilsen 
Vigdis Songe-Møller 
 

 
Studentenes spalte 

Nå er vårtegnene ikke lenger til å overse- fuglene 
kvitrer som gale, solen varmer og det er igjen tegn 
til liv i skog og kratt. For studentene er våren 
ugjenkallelig eksamenstid og mange legger nok inn 
høygiret nettopp i disse dager. Pensumlister 
skrives, og undertegnes, i stor stil, oppgavetekster 
begynner å ta form, og eksamensdatoer begynner 
gjerne å feste seg i bevisstheten som uoverstigelige 
hindringer mellom en selv og solskinnet der ute. 
Mange av instituttets masterstudenter skal også 
gjøre seg ferdige i løpet av mai, og begynner vel å 
merke presset. Apropos leverte masteroppgaver 
ønsker fagutvalget å takke tidligere leder Clemet 
Askheim, som leverte sin oppgave i februar og med 
det tok avskjed med instituttet (for denne gang?), 
for hans innsats for studentenes ve og vel på det 
sosiale så vel som institusjonelle plan, og ønsker 
ham lykke til videre. 

FFFFFFFFooooooooFFFFFFFF--------bbbbbbbbuuuuuuuulllllllllllllllleeeeeeeettttttttiiiiiiiinnnnnnnn        
 
Nyhetsbrev fra Institutt for 

filosofi og 
førstesemesterstudier 

 



Selv om motsetningen mellom sosialisering og 
eksamenstid årvisst stiger i takt med sevjen ligger 
ikke studentmiljøet brakk når det gjelder gode 
tilbud. Her på huset har semesterets første 
filmkveld gått av stabelen med godt oppmøte. Egil 
Olsvik viste Woody Allen`s Zelig fra 1983, og den 
viste seg underholdende og, ikke minst, velegnet 
for filosofisk besinnelse og diskusjon. Kvelden ble 
som vanlig rundet av med et hyggelig besøk på 
Bergens Gjestehus. Dersom eksamenstidens alvor 
synes å bli for tungt å bære når maidagene blir 
stadig varmere, og enhver lettelse synes for mager, 
hold av kvelden 13. mai til Pixar-animasjonen Wall-
E, presentert av bachelorstudent Erik Lie Hegre. 
Fagutvalget vil også i nær fremtid invitere til 
fagpils og semesterets sosiale agenda avsluttes 
med en heidundrendes sommerfest. 
 
Ellers kan fagutvalget melde at vi på instituttleders 
initiativ har kommet i gang med møter mellom 
fagutvalget og instituttleder til begge parters nytte 
og opplysning. Første møte har funnet sted og ble i 
stor grad brukt til en orientering om Durham-
seminaret. Fagutvalget vil i disse dager sende ut en 
formell invitasjon til masterstudentene, og flere 
studenter har allerede meldt sin interesse. 
Tidligere års Durham- seminarer har vært stor 
suksess både faglig og sosialt, og er en ypperlig 
anledning for studentene til å presentere, og få 
seriøs tilbakemelding på, sine masterprosjekter 
eller andre ideer, samt stifte nye bekjentskaper. 
Fagutvalget vil gjerne benytte anledningen til å 
berømme instituttlederen for det vi synes er et 
godt initiativ, og vi ser frem til et godt samarbeid 
videre. 
 
Også instituttets studenter publiseres, noe vi i 
fagutvalget synes er flott og ønsker å synliggjøre 
ytterligere, for å skryte av skribentene så vel som 
å inspirere andre, skriveglade filosofistudenter. 
Dersom du har publisert noe, det være seg i 
Replikk, Filosofisk Supplement, Bergens Tidende 
eller andre steder, oppfordrer fagutvalget deg til å 
melde fra til fagutvalg-fil@uib.no, slik at du kan 
være med på å bidra til at flere filosofistudenter 
får øynene opp for mulighetene man som student 
har til å få sine tekster publisert. 
 
 

Besøk fra Uganda 
 
Mange fikk nok med seg at instituttet i uken etter 
påske hadde storfint besøk fra Makerere University 
i Uganda. Delegasjonen bestod av dekan og 
professor i filosofi Byaruhanga Rukooko fra Faculty 
of Humanities, instituttleder ved Department of 
Philosophy Edward Wamala og Wotsuna Khamalwa, 
professor i sosialantropologi og religion ved samme 
universitet. Hovedformålet for besøket var 
prosjekt- og søknadsplanlegging for en eventuell ny 
utlysning fra NUFU i 2011. Ansvarlig fra instituttets 
side er Kevin Cahill. Finansiering for besøket kom 
hovedsakelig fra forskningsavdelingen med 
tilleggsbidrag fra HF-fakultet. 
 

Med grunnlag i samarbeidsavtalen mellom 
Universitetet i Bergen og Makarere University har 
FoF i flere år vært aktiv ved Makerere. Eilert Lohne 
og Knut Ågotnes har begge fungert både som 
ekstern sensor så vel som konsulenter for 
masterprogrammet ”Programme for Ethics and 
Public Administration”. På instituttlunsjen 8. april 
ble for øvrig dette programmet presentert 
nærmere for en, for anledningen, stor, lydhør og 
interessert forsamling fra instituttet.  
 
Takk til alle ved FoF som bidro til at oppholdet til 
de tre gjestene ble så vellykket, og særlig til Kevin 
Cahill for sin oppofrende og engasjerte innsats i 
tiden de var her.  
 

 
Uganda-delegasjon og utvekslingsstudent John 
Barugahare i en mer uformell sammenheng. 

 
Masterkurs i Athen 
 
Også i år vi instituttet arrangere et masterkurs, 
eller rettere sagt et kurs på 200/300-nivå (15 
studiepoeng), i Athen over sommeren (15. august – 
26. september). I år som tidligere er det Knut 
Ågotnes som er faglig ansvarlig og foreleser på 
kurset. 
 
Temaet denne gangen blir ”Antikkens politiske 
filosofi” med hovedfokus på Platon og Aristoteles. 
Det blir lagt inn ekskursjoner og museumsbesøk 
under oppholdet. 
 
Mer detaljert informasjon går ut til studentene i 
disse dager. Vi minner også om instituttlunsjen 6. 
mai, der Ågotnes holder innlegget ”Hvorfor 
undervise filosofi i Athen?” 

 
 
Smådriftsmidler 2010 
 
Etter svært mye fram og tilbake, endte det med at 
det også i år blir tildelt smådriftsmidler til 
fakulteter og institutter. I skrivende stund er de 
fortsatt ikke fordelt på instituttnivå ved vårt 
fakultet, men vi har i alle fall fått tilsagn om ca. 
400 000 for vår del. Instituttet har prioritert disse 
prosjektene innenfor en slik ramme: 



SMÅDRIFTSMIDLER – INNSTILTE SØKNADER 
Rokstad, Konrad 
 

Internasjonal 
fenomenologikonferanse i 
Bergen, august 2010. 

deCuzzani, 
Paola 
 

Internasjonal workshop i 
Bergen, nov./des. 2010. 
"Between rationalities and 
emotions". Forskergruppen for 
sosialfilosofi og politiske teori 

Utaker, Arild 
 
 

Seminar på Lindås, september 
2010. Forskergruppen for 
Wittgenstein-relaterte studier 

Skilleås, Ole 
Martin 
 
 

Internasjonal workshop i 
Bergen, mai 2010. 
Forskerprosjektet "Wine 
between Philosophy and 
Science" 

Solheim, Birger 
 
 

Forskningskonferanse på Voss, 
april 2010. Akademisk skriving - 
"Fra lesing til skriving" 

Ågotnes, Knut 
 
 

Workshop i Athen. "Poetry and 
Philosophy". Forskergruppen for 
antikke studier 

Cahill, Kevin 
 
 

Internasjonal workshop i 
Bergen, oktober 2010. "The 
Imagined Individual 2: Further 
Critical Investigaton into 
Contemporary Global Realities" 

Huitfeldt,Claus 
 

Deltakelse på konferanse i 
Montreal, juni 2010. "Balisage” 

Lavik, Trygve Konferanse om miljøfilosofi i 
Bergen, mai 2010. 

Kolflaath, Eivind 
 
 

Deltakelse på konferanse i 
Amsterdam, juni/juli 2010. 
International Society for the 
Study of Argumentation 

Lohne, Eilert Jan 
 

Forskningsopphold i Durham, 
England (forskningstermin), 
våren 2010. 

Huitfeldt, Vaclav 
 

Deltakelse på konferansen 
"Digital Humanities", London, 
juli 2010 

Utaker, Arild Deltakelse på Wittgenstein-
konferanse, Kirchberg, 
Østerrike, august 2010 

Johannessen, 
Harald 

Deltakelse på Wittgenstein-
konferanse, Kirchberg, 
Østerrike, august 2010 

Sããtelã, Simo 
 

Deltakelse på det 
Nordamerikanske 
Wittgensteinselskapets 
årkonferanse, San 
Francisco, april/mai 2010  

Børdahl, Amund 
 
 

Deltakelse på konferanse i 
Amsterdam, juni/juli 2010. 
International Society for the 
Study of Argumentation 

Ågotnes, Knut Gjesteforelesning, John Sallis 
(fra USA) 

 
 
 

Meltzermidler og tildelinger fra 
Universitetsfondet 
 
Tildelinger fra Meltzerfondet og Universitetsfondet 
for 2010 ble offentliggjort 8. mars. Fra 
Meltzerfondet  har ansatte ved FoF har fått disse 
tildelingene: 
 
Prosjektstipend for studenter og stipendiater 

• Mette Kristine Hansen: kr. 35 000 
 
Tildeling til faglig/vitenskapelige reiser 

• Harald Johannessen: kr. 10 910 
• Reidar Lie: kr. 26 770 
• Konrad Rokstad: kr. 8 490 
• Ole Martin Skilleås: kr. 12 550 
• Simo Säätelä: kr. 11 000 

 
Fra Universitetsfondet har Alois Pichler blitt tildelt 
kr. 50 000 til publisering av ny bok (Biesenbach, 
"Anspielungen") i Wittgensteinarkivets skriftserie, 
mens Vigdis Songe-Møller har fått kr. 70 000 til å 
arrangere konferansen "Poetry and Philosophy, in 
the light of Plato, The Laws". 
 
Instituttet gratulerer med tildelingene og ønsker 
lykke til med prosjektene! 
 

 
 

Nye masterstudenter – og en i 
avgang 
 
Instituttet har tatt opp 5 nye masterstudenter fra 
og med dette semesteret, alle i filosofi. Disse er: 
Bård Hobæk, Svein Stian Johnsen, Reidar Mysen, 
Anders Johan Refsnes og Marie Skjoldal. Vi ønsker 
dem velkommen også her, med ønsker om et 
innholdsrikt og fruktbart studium i tiden framover. 
 
Vi benytter samtidig anledningen til å takke den 
nyslåtte master Clemet Askheim for sin tid ved 
instituttet. Han avla sin eksamen i februar, med 
avhandlingen ”Frigjøringens dialektikk - en 
undersøkelse av undertrykkelse og frigjøring ut i 
fra Sartre og Fanon”. 
 
Askheim har vært en initiativrik og aktiv student 
som har sin del av æren for at vi nå har et faglig og 
sosialt studentmiljø til å være bekjent av. Vi 
takker for hans tid hos oss og ønsker han lykke til 
med sine neste steg i livet.  
 

 
FoF-folk i aksjon 
 
Paola deCuzzani har fått tildelt DKK 361 000 fra 
Nordisk ministerråd til prosjektet ”Arbeidsmiljø for 
innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser”. Hun 
har også inne søknader til prosjektet 
”Interculturalism and Diversities: Developing 
intercultural models and thinking in the Nordic 
countries” (NordForsk) samt prosjektet 
”Multiculturalism and universalism facing Violence: 



Understanding and misunderstanding in the 
intercultural process” (EUROCORE).    
Claus Huitfeldt har søkt om ERC Advanced 
investigators Grant til prosjektet ”Multidimensional 
Document Structures”.   
Lars Fredrik Svendsen holdt nylig (16.-18. april) 
foredrag på Rørosseminaret ”Frihetens grenser”. 
Anita Leirfall var 10. mars medarrangør og 
kommentator på faglig seminar i regi av Norsk 
Forening for Rettsfilosofi. Temaet var ”Verdi- og 
argument-transparens som forskningsideal i 
rettsvitenskapen”. Hun var også medarrangør og 
holdt innlegg i tilknytning til invitert foredrag i regi 
av Norsk Kant-selskap (13. april).  
Eivind Kolflaath holdt 1. mars innlegg på Cardinal 
Pub i Stavanger, i regi av Åpent Filosofisk Forum, 
Universitetet i Stavanger, med tittelen "Juridisk 
bevisbedømmelse i filosofisk perspektiv".  
Den 23. mars holdt han innlegg for norske 
embetsdommere om "Bevisanalyse under 
domskonferansen", på seminar om bevisvurdering 
arrangert av Domstoladministrasjo. Den 17. april 
holdt han innlegg på Slirå-seminaret med tittelen 
"Bevist utover enhver rimelig tvil: Ulike 
tilnærminger til strafferettens beviskrav".  
Simo Säätelä holdt den 31. mars foredraget 
"Wittgenstein on Aesthetics, Mathematics, and 
Philosophical Method" ved Eighty-Fourth Annual 
Meeting of the American Philosophical Association, 
Pacific Division, i San Francisco. Innlegget ble 
presentert i en sesjon arrangert av North American 
Wittgenstein Society, og ble kommentert av John 
W. Powell (Humboldt State University). 
Alois Pichler var 14. april ved University of 
Helsinki og foredro om ”Trends and Developments 
in Digital Publishing at the Wittgenstein Archives” – 
på konferansen Current Trends and Developments 
in Digital Publishing in the Humanities, with 
special reference to Wittgenstein’s Nachlaß, von 
Wright and Wittgenstein Archives (WWA)  
30. mars var han i Polen (University of Lower 
Silesia) og deltok i en paneldiskusjon (Wittgenstein 
– nowe spojrzenie) med innlegget ”A critical 
assessment of the "contextual" argument against 
the ’New Wittgenstein’”.  
Pichler skal også, 28.-30.mai, organisere en EU-
workshop i Bergen om ”Our Communities, with a 
view towards e-learning”. Mer om dette senere. 

 
 
Boklansering 
 
Città del Silenzio-forlaget har gitt ut boken Fiducia 
e paura/Fear and trust der flere av FOFs forskere 
har bidratt. I den forbindelse ble det nylig 
arrangert en boklansering av Fondation Maisons des 
Sciences de l’homme, Paris, i samarbeid med 
Università di Genova, og med støtte av 
Universitetet i Bergen og Centre de coopération 
franco-norvégienne og Istituto Italiano di Cultura i 
Paris.  
 
Emner fra boken ble diskutert av Michel Wieviorka, 
leder av « Fondation Maison de Science de 
l’homme » og President for « International 

Sociological Association », Lilian Helle, pro-dekan 
for forskning ved HF-fakultet, UiB, Bjarne Rogan, 
leder av Centre de coopération franco-
norvégienne, Vigdis Songe-Møller FOF-
instituttleder, UiB, Prof.Gilbert Vincent, Université 
de Strasbourg og Prof. Martin Peterson, Universitet 
i Göteborg. 
 
 

Konferanser i mai 
 
Mandag 10. mai avholdes konferansen ”Perception 
and cognition”, i regi av forskningsgruppen ”Wine 
between Science and Aesthetics”. 
Foredragsholdere, i tillegg til vår egen Ole Martin 
Skilleås, er Fiona Macpherson (”Cognitive 
Penetration: Colour and Taste”), Barry Smith 
(”Access to Flavour: Knowledge and Experience”), 
Mette Hansen (”Does Vision Represent higher-level 
Properties?”) og Dominique Valentin: Wine 
language: Speaking the Unspeakable”. Konferansen 
holdes i auditorium Q på Sydneshaugen. 
Interesserte bes om ta direkte kontakt med Ole 
Martin Skilleås. 
 
Vi minner også om konferansen ”Science and 
Environmental Politics” som arrangeres av 
forskningsgruppen for sosialfilosofi og politisk teori 
4.-5. mai. Mer informasjon, bl. a. program, på våre 
nettsider: 
 
www.uib.no/fof/konferanse/2010/04/science-and-
environmental-politics 
 
 

 
Nye publikasjoner 
 
Følgende publikasjoner er innmeldt og registrert 
siden sist: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hansteen, Hans Marius: ”Anerkjenningsgløymsle 
og varefetisjisme. Om Axel Honneth: 
Verdinglichung, Eine annerkennungstheoretische 
Studie”, i Agora: Journal for metafysisk 
spekulasjon 2009 (4) s. 101-113 
 
Lillebø, Jonas & B. Mortensen Vik: ”Konfusjon og 
konstruksjon – avsluttende bemerkning til Espen 
Schaaning”, i Agora: Journal for metafysisk 
spekulasjon 2010 (1-2). 
 
Pichler, Alois: "Towards the New Bergen 
Electronic Edition", i Wittgenstein After His 
Nachlass. Edited by Nuno Venturinha. History of 
Analytic Philosophy Series, pp. 157-172, 
Houndmills: Palgrave Macmillan (UK)   
 
Svendsen, Lars Fr. H.: “Liberale rettigheter”, i 
Halvor Stenstadvold (red.): Georgs bok, Pax, Oslo 
2010, s. 79-91. 
 
Svendsen, Lars Fr. H.: “Hvorfor personvern. Om 
frihet og retten til privatliv”, i Kristin Clemet og 
John O. Egeland (red.): Til forsvar for 
personvernet, Universitetsforlaget, Oslo 2010, s. 
15-24. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


