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Instituttleders hilsen 
 
Ved søknadsfristens utløp for utlysningen av to 
førsteamanuensisstillinger i filosofi var det kommet 
inn hele 58 søknader. Søkerne fordeler seg på en 
rekke land: USA, Canada, Frankrike, Italia, 
Tyskland, Ungarn, Belgia, Storbritannia, Irland, 
Island, Finnland, Sverige, Danmark og Norge. Noe 
lignende har vi ikke opplevd før, og det sier 
antakelig noe om dagens muligheter for faste 
stillinger ved amerikanske og europeiske 
universitet, om ikke generelt, så i hvert fall for 
filosofer spesielt. For oss betyr denne situasjonen 
at vi har fått en rekke høyt kvalifiserte søkere og 
at vi bør kunne se frem til ansettelsen av to 
dyktige kolleger, både innen forskning og 
undervisning. Samtidig har vi fått et 
luksusproblem: hvordan foretar vi en faglig 
forsvarlig behandling av et så stort antall søknader? 
Det er vanskelig å forestille seg at noen ønsker å 
sitte i en sakkyndig komité som skal vurdere nesten 
seksti søkere. Vi har lagt spørsmålet frem for 
fakultetsledelsen, som har gitt oss anledning til å 
nedsette en intern faglig komité for utarbeidelse 
av en såkalt ”shortlist”, som den ordinære 
sakkyndige komitéen vurderer på vanlig måte. Vi 
må i så fall lage klare kriterier for den interne 
komitéens arbeid. Dette er noe vi må avgjøre med 
det aller første, og det vil uansett innebære et 
omfattende og særdeles viktig arbeid. 
 
Jeg ser frem til det videre arbeidet med vurdering 
av søknadene og ikke minst til vi får to nye 
fremragende filosofer blant oss. Men dette vil ta 
tid. I utlysningen var tilsettingstidspunktet 
optimistisk, men urealistisk, satt til 1. august. Vi 
bør være meget fornøyd hvis de to nyansatte er på 
plass innen 1. januar 2012. 
 

Utdrag fra den offentlige søkerlisten kan finnes 
annet sted i denne bulletinen. 
 
 
Med hilsen 
Vigdis Songe-Møller 

 
 

Nytt emne i Etikk 
 
I instituttrådets siste møte ble det vedtatt å 
opprette et nytt emne i etikk ved fagstudiene i 
filosofi, virksomt fra og med førstkommende 
høstsemester. 
 
Instituttet har ikke tilbudt etikk på bachelornivå de 
siste årene, med unntak av noen spesialiserte kurs.  
 
Utkast til emneplan er ført i pennen av Erik Brown, 
og etter noen innspill fra instituttrådet, er den nå 
under ferdigstillelse.  
 
Forhåpentligvis vil det nye emnet også bidra til en 
viss tilstrømning av studenter fra andre fag enn 
filosofi. 

 
 
Studentenes spalte: Hybris ser 
dagens lys 
 
Torsdag 17. februar hadde Filosofikaféen Hybris 
åpningsmøte på Landmark, og den tidligere 
masterstudenten Clemet Askheim holdt en liten 
fødselsdagstale for Hybris. Tema for kvelden var 
døden og dens posisjon som "bortgjemt" i vårt 
samfunn. Som innleggsholdere hadde vi fått Stein 
Husebø og Øyvind Marstein til å komme, og 
møteleder var bachelorstudenten Oda Elisabeth 
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Wiese Tvedt. Begge innleggene bar preg av sterke 
personlige erfaringer. Husebø, som er overlege ved 
Verdighetssenteret og ekspert på palliativ medisin, 
snakket først, og delte noen av sine erfaringer og 
tanker i forhold til sitt arbeid med dødssyke 
pasienter i et rørende og personlig innlegg. Noe av 
det viktigste ved hans budskap var at døden kan ha 
en positiv rolle i folks liv blant annet ved at den 
setter ting i det nødvendige perspektiv, at døden 

kan gjøre livet meningsfylt. Vi bør passe oss for å 
gjemme den vekk slik vi gjør i dag, men heller ta 
den inn over oss (på en mer autentisk måte) og 
erkjenne at den er en viktig del av et meningsfylt 
liv. 
 
 
 

Fra filosofikafeens åpningsmøte . 

Marsteins innfallsvinkel var en ganske 
annen: han snakket mye om fysisk aktivitet 
som en mulighet for å oppleve livet i nuet, 
forutsatt at man legger vekk den 
formålsrasjonelle tilnærmingen til trening 
og aktivitet som dominerer det moderne 
samfunn. Han presiserte at det må finnes 
andre ting enn døden som kan bidra til å gi 
en følelse av å leve. Til tross for at 
innleggene lå litt langt fra hverandre 
innholdsmessig ble det en god diskusjon i 
etterkant.  

Antallet besøkende på Landmark denne kvelden 
oversteg forventningene til samtlige i redaksjonen, 
og vi sitter igjen med et særdeles positivt inntrykk 
etter første kveld med filosofikafé. Selv om 
flertallet av de tilstedeværende var studenter, var 
det også en del andre, både yngre og eldre 
mennesker, som hadde fattet såpass interesse at 
de valgte å møte opp. Dette lover godt for de 
kommende kveldene, og vi håper å kunne gjenta 
suksessen torsdag 17. mars.  
 
FoF gratulerer studentene med vel gjennomført 
arrangement, og ønsker lykke til i fortsettelsen! 
 
På lenken nedenfor kan se et innlegg fra TV-
kanalen til studentene om evenementet:  
 

http://bstv.no/5632/om-d%C3%B8d-og-melkesyre/ 
 

 
AGORA: Nytt EU-finansiert 
prosjekt 
 
EU-prosjektet AGORA. Scholarly Open Access 
Research in European Philosophy, der vårt institutt 
v/ Wittgensteinarkivet er en av 7 partnere, er nå 
på skinnene. Prosjektet har blitt tildelt i alt 1,8 
millioner Euro, hvorav 340 000 Euro (ca. 3 
millioner) tilfaller vårt institutt. Prosjektperioden 
er 3 år, fra og med 1. januar 2011. Offisielt 
oppstartmøte fant nylig sted i Wien. 
 
Formålet med prosjektet, som kan anses som en 
videreføring av DISCOVERY-prosjektet, er å 
forbedre tilgangen til filosofiske tekster, gjennom 
digitaliserte primærkilder, og å promotere Open 
Acess-publisering av vitenskapelige artikler som er 
basert på disse kildene. Fra vår side er det naturlig 
nok Wittgensteins Nachlass som vil være 
utgangspunktet for leveransene til prosjektet. 
Ellers vil skriftene til Nietzsche, Kant, Leibniz, 
Locke, Hobbes m.fl. utgjøre grunnlaget.  
 
De øvrige samarbeidspartnerne er: 
 

• University of Oxford 
• Universität Wien 



• Centre National de la Recherche 
Scientifique, Paris 

• Ontos Verlag (tysk forlag) 
• Net7, Pisa, Italia 
• Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, 

Italia  
 
Wittgensteinarkivet er ellers vel installert i sine 
nye lokaler på Sydnesplassen 12/13. Heinz Wilhelm 
Krüger og Deirdre Smith er nå ansatt som 
prosjektmedarbeidere i AGORA, i tillegg til lokal 
prosjektleder Alois Pichler. 
 
 

Masterkandidater 
 
Tre kandidater har avlagt sin mastereksamen i 
filosofi nå i februar: Ingrid Aam med avhandlingen 
”Strategier for subjektdannelse hos Deleuze og 
Irigaray” (veileder har vært Kristin Sampson), 
Reidar Mysen med avhandlingen ”Aristotle´s 
Nicomachean Ethics” (Knut Ågotnes har vært 
veileder) og Jørn Kolding har skrevet om ”Rorty´s 
Davidson oppsummert i ’Non-Reductive 
Physicalism’” (Harald Johannessen har vært 
veileder). 
 
Vi gratulerer alle tre med de avlagte eksamenene! 
 
Vi benytter også anledningen til å ønske to nye 
masterkandidater velkomne fra og med 
vårsemesteret. Det er Stian Lidsheim Gundersen og 
Bjørn Tomren.  
 

 
Vårsemesteret i gang 
 
Vårsemesteret er allerede godt i gang når dette 
leses, og eksamensoppmeldingsfristen er ute. Det 
er fortsatt ingenting som tyder på at instituttet 
opplever noen nedgang i det samlede studenttallet 
ved fagstudiene – snarere tvert i mot - selv om 
utviklingen for noen kurs er svak.  
 
Både FIL111 Filosofiske grunnspørsmål i 
filosofihistoria og FIL112 Klassiske filosofiske 
tekster. Fortolking og argumentasjon har vist en 
god utvikling når det gjelder studenttall etter at de 
ble startet opp, og kursene i moderne politisk 
teori, sinnsfilosofi og logikk holder seg på et stabilt 
høyt nivå. 
 
Kurset i miljøfilosofi viser derimot en markant 
nedgang, delvis skyldes dette at vi fra og med 
dette semesteret ikke har studenter fra Bergen 
Arkitekthøgskole. Totalt sett har studenttallet for 
våremnene økt fra 249 i 2009 til 353 i 2011, dvs. en 
økning på 45 %. Vi snakker da om 
eksamensoppmeldte studenter. Erfaringsmessig vil 
et sted mellom 60% og 75 % ende opp med å ta 
eksamen og dermed generere studiepoeng for 
instituttet. 
 

Det er nærliggende å tolke økningen i tallet på 
eksamensoppmeldte studenter som en bekreftelse 
på antagelsen om at filosof er blitt mer ”synlig” for 
potensielle studenter etter at vi fikk vårt eget 
bachelorprogram.  
 
For ytterligere detaljer viser vi til oppstillingen 
nedenfor. 
 
Ved examen philosophicum er det inneværende 
semester i overkant av 200 oppmeldte studenter. 
Ved seminarmodellen har vi redusert 
undervisningstilbudet ytterligere sammenlignet 
med tidligere år, slik at vi denne gang kun tilbyr 
undervisning ved HF -  med én fulltegnet 
seminargruppe. 
 
På de øvrige førstesemesterstudiene er det som 
vanlig i vårsemesteret heller få studenter. Ved 
akademisk skriving er det 35 oppmeldte studenter, 
på Språk og kommunikasjon 37 mens det ved Tekst 
og kultur er 36 studenter. 
  

STUDENTER VÅRSEMESTRENE 2009 - 2011 
KURS  2009  2010  2011 
FIL111 Filosofiske grunnspørsmål 33 52 66 

FIL112 Klassiske fil. Tekstar 14 29 53 

FIL103 Logikk, språk, vitskapsfil. 30      -           

FIL105 Sinnsfilosofi (10 st. p.) 16 23 13 

IDH101 Sentrale brytningar 20 17 17 

IDH102 Idehistorie: teori og metode      - 2 11 

LOG101 Gyldigheit og konsistens 30 32 35 

FIL222A+B Miljøfilosofi 34 30 13 

FIL224 Filosofisk estetikk 6 4 - 

FIL225 Moderne politisk teori 6 17 30 

FIL226 Sinnsfilosofi (15 st. p.) 8 9 19 

FIL250  Bacheloroppgåve filosofi 5 10 13 

IDH250 Bacheloroppgåve idéhistorie 3 0 3 

FIL211 Filosofisk særemne 1 10 13 20 

FIL212 Filosofisk særemne 2 2 3 5 

FIL213 Filosofisk særemne 3 7 8 10 

FIL214 Filosofiswk særemne 4 0 0 3 

FIL301 Forskningsemne filosofi 5 6 6 

FIL302 Forskningsemne filosofi 6 11 6 

FIL303 Forskningsemne filosofi 2 14 4 

FIL304 Prosjekt masteroppgåve 11 9 4 

FILO350 Masteroppgave filosofi 1 17 17 

KVIK205 Kjønn og filosofi   5 

SUM  249 306 353 

 
 

Studentstatistikk fra 
høstsemesteret 
 
Høsten 2010 var det ved examen philosophicum 
oppmeldt totalt 2 410 studenter, 74 % av disse ved 
seminarmodellen og de resterende 26 % ved 
skoleeksamensmodellen. 2010 var som kjent en 
stor økonomisk utfordring for examen 
philosophicum, og selv om instituttet gjorde 
justeringer i opplegget til seminarmodellen for å 
imøtekomme de budsjettmessige begrensningene, 
ble likevel 2010 beklageligvis det første året hvor 
vi ikke klarte å tilby seminarmodellen i full skala.  
 



For 2010 endte vi opp med totalt 190 kurs, 
sammenlignet med 206 i 2009, hvor differansen 
består i 8 seminargrupper.  
 
De statistiske resultatene for 2010 er likevel nokså 
gode: Ved skoleeksamen var det prosentvis noe 
flere oppmeldte som fullførte, og strykprosenten 
endte på 26 %, isolert sett en markant bedring fra 
2009 (31 %). I rent antall var det likevel flere som 
strøk i 2010 enn i 2009, og sammen med 
stryktallene fra seminarmodellen, endte vi opp 
med 8 % stryk totalt, hvilket er 1 % oppgang fra 
året før. 
 
Ved Akademisk skriving tok 510 eksamen i sist 
høstsemester, marginale 0,3 % av disse strøk på 
eksamen. 
 
Ved Språk og kommunikasjon var det 240 som tok 
eksamen, hvorav 14,2 % strøk. 
 
Ved Tekst og kultur fulgte 209 studenter 
seminarmodellen - praktisk talt uten stryk (0,5 %). 
Det var det til gjengjeld noe av på 
skoleeksamensmodellen: Her strøk 8,6 % av de  
67 studentene som tok eksamen. 
 
Ved fagstudiene i filosofi og idéhistorie var det 
særlig emnet IDH201 Politisk idéhistorie som 
utmerket seg positivt m.h.t. studenttall. Hele 71 
studenter hadde meldt seg opp til eksamen i 
emnet, hvorav 51 endte med å ta eksamen.  
Dette er også en markant økning i forhold til 
tilsvarende studenttall fra de siste to årene. 
 
FIL113 Samtidsfilosofi hadde en svak nedgang i 
avlagte eksamener, fra 21 (40 oppmeldte) i 2009 til 
18 (32 oppmeldte) i 2010.  
 
På masternivå var det også en svak nedgang i antall 
avlagte eksamener (og studiepoeng) fra 2009 til 
2010. 
 
Alt i alt var det en betydelig og bekymringsverdig 
nedgang i studenttallene på høstemnene  
i 2010 sammenlignet med året før – fra 149 avlagte 
eksamener (235 oppmeldte) til 111 (174 
oppmeldte). En hovedforklaring er dog at det i 
2009 var unormalt mange studenter ettersom det 
første kullet med årsstudenter påbegynte sine 
studier den høsten.  

 
 
Noen ex.phil-erfaringer fra sist 
semester 
 
Det foregående semesteret var som kjent første 
gang den reviderte seminarmodellen ble tilbudt. 
Justeringen besto i et redusert veiledningstilbud i 
andre halvdel av semesteret. Selv om studentene 
ikke var fornøyd med ordningen, melder de likevel 
at de er fornøyd med arbeidet med 
seminaroppgaven; og seminarlederne melder at 
ordningen fungerte etter intensjonen, nemlig å 
motivere studentene til større ansvar for eget 

arbeid. Karaktermessig har det hatt liten 
innvirkning: Det ble ikke mer stryk ved 
seminarmodellen enn før, og snittkarakteren ligger 
fremdeles på C. Dette gjelder også innad i 
emnedelene, slik at selv om det i andre emnedel 
ikke uventet ble en del flere karakterer på den 
svakere delen av skalaen, synes altså den reviderte 
veiledningsordningen i hovedsak å ha hatt positiv 
virkning.  
 
Det kan ellers nevnes at det går mot utprøving av 
nyordninger ved både MN- og MO-varianten 
kommende studieår. Ved MO vil vi til høsten slå 
sammen de to emnedelene til ett integrert emne; 
mens vi ved MN-varianten vil eksperimentere med 
å flytte deler av porteføljen fra høst til vår, 
nærmere bestemt for studentene ved 
bachelorprogrammet i biologi. Slik vil vi også 
skaffe oss erfaringer som vil være nyttige i 
endringsprosessen som HF-fakultetet er på vei inn 
i. 
 
 

To gjester ved WAB 
 
Vi har for tiden to gjesteforskere tilknyttet 
Wittgensteinarkivet. Todor Polimenov vil være 
her fra 1. februar til 31. mai. Han kommer via NFR 
sitt Yggdrasil-program. Til dagen er han assistant 
professor i logikk ved Sofia University, og har sin 
doktorgrad på avhandlingen ”Frege and the Rise of 
Modern Logic”. 
 

 
Todor Polimenov 
 
Under hans opphold ved WAB vil han arbeide med 
sitt prosjekt ”Wittgenstein´s doctrine of formal  
concepts and its reinterpretation in logical 
empiricism”.  
 
Maria Stoicheva, også fra Bulgaria, vil være her 
en måneds tid – fram til 18. mars, også hun 
gjennom Yggdrasil-ordningen. 
 
Stoicheva er Assosiate Professor ved Department of 
European Studies og visedekan ved det filosofiske 
fakultetet ved University of Sofia. Hun har 
publisert flere bøker innen analytisk filosofi, og 



hennes doktorgrad om referanseproblemet var den 
første større bulgarske studien innenfor den 
analytiske filosofien. 
 

 
 
I sin tid ved Wittgensteinarkivet vil hun arbeide 
med sitt prosjekt ”Language and Identity”, med 
grunnlag i Wittgensteins filosofi. 
 
Vi ønsker begge velkommen og håper de får et 
givende opphold i Bergen! 
 
 

 
Driftsbudsjett for 2011 
 
FoF har fått tildelt i alt kr. 1,6 millioner til 
instituttdriften i 2011, vesentlig mer enn de 
foregående årene. 
 
Det er i hovedsak den nye tildelingsmodellen som 
gir et slikt utslag, som utgjør ca. 50 % mer enn i 
unntaksåret 2010. 
 
I den nye tildelingsmodellen blir det meste av 
midlene tildelt som resultatmidler, dvs. at det er 
slike ting som studiepoengsproduksjon, 
publikasjonspoeng, avlagte doktorgrader og tallet 
på utvekslingsstudenter som avgjør hvor mye 
penger instituttene får.  
 
875 000 av vårt driftsbudsjett er såkalte 
resultatmidler. I tillegg har vi fått 500 000 til drift 
av ex. phil. samt vikarmidler for de to vakante 
stillingene vi har ved fagstudiene. 
 
I siste siste møte vedtok instituttrådet  
driftsbudsjettet for 2011. Det ble funnet rom for å 
disponere ca. kr. 300 000 til tiltak som 
forskningsstøtte, studentekskursjoner, div. 
utvekslingstiltak ved ex. phil. og diverse 
individuelle behov. Tildeling av forskningsstøtte 
etter søknad vil skje i to omganger, den første 
nokså snart.  
 
Videre ble det satt av kr. 13 500 til 
studentarragement o.l., i pakt med studentenes 
ønsker. 
 

I tillegg til driftsmidlene omtalt her, har vi 
øremerkede midler på i alt kr. 700 000, blant 
annet i PEK-midler, til Bergensnettverket for 
kvinner i filosofi og i prispenger fra 
læringsmiljøprisen. 

 

 
 
Smådriftsmidler 2011 
 
Det nærmer seg tildeling av smådriftsmidler for 
2011, resultatet vil ventelig være klart en av de 
første dagene i mars. 
 
Instituttet fikk denne gangen søknader for i alt kr. 
611 000. Dette er nesten det dobbelte av det 
instituttet, etter forhåndstilsagn, vil få tildelt. 
 
I alt har instituttet søkt fakultetet om kr. 360 000. 
Alle som har søkt vil ventelig få tildelt et visst 
beløp, men i de fleste tilfeller noe mindre enn det 
de har søkt om.  
 

 
Nytt verneombud 
 
Hans Marius Hansteen er instituttets nye 
verneombud, og overtar stafettpinnen etter Ole 
Martin Skilleås i disse dager. Han er valgt for en 
toårsperiode. 
 
Charlotte Hallberg fortsetter som varaombud. 
 
Vi ønsker begge til lykke med sin gjerning, og 
takker det avgående ombudet for utmerket innsats 
og ombudsutøvelse i den foregående perioden. 
 

 
Instituttets nye verneombud 



Akademisk skriving etter 10 år 
 
Akademisk skriving hadde nylig, nokså ubemerket, 
sitt 10-års jubileum ved UiB. I den forbindelse kan 
det være på sin plass med en liten omtale av et 
opplegg som på mange måter har en pionerstatus i 
den norske universitetsverdenen.  
 
Høsten 2010 ble Akademisk skriving for første gang 
gjennomført for førstesemesterstudenter ved 
Griegakademiet. Emnet (MUG119) tilbys studenter 
meldt opp på bachelorprogrammet for utøvende 
musikk eller komposisjon, og undervisningen tas 
hånd om av de fast ansatte ved Akademisk skriving 
på FOF. I motsetning til 10-studiepoengsemnet 
Akademisk skriving (Exfac00AS) gir MUG119 bare 5 
studiepoeng, og antallet samlinger er derfor 
redusert til tre, samtidig som det også er foretatt 
mindre tillempinger for å få kurset til å passe inn i 
den nye rammen.  24 musikkstudenter deltok på 
kurset som ble holdt nå i høst, og alle har levert og 
bestått eksamen.  
 
Det kommer jevnlig henvendelser fra universiteter 
og høyskoler knyttet til vårt opplegg for kursene i 
Akademisk skriving og læreboken Tekstens 
autoritet.  Ved Fakultet for humaniora, 
samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) ved 
Universitetet i Tromsø, der de har et fagorientert 
exfac, er det nå vedtatt å bruke Tekstens autoritet 
i skriveundervisningen. I den sammenheng inviterte 
HSL fagkoordinator for Akademisk skriving i Bergen 
til å holde et opplæringskurs for lærere i bruk av 
nettopp Tekstens autoritet. Kurset fant sted 10. 
august i år, og deltagerne på kurset var i hovedsak 
lærere som skulle ha ansvar for kortere 
skrivopplæringsopplegg integrert i fagstudiet. 
 
29. oktober møtte Akademisk skriving en 
delegasjon fra biblioteket ved Høgskolen 
Stord/Haugesund her i Bergen. Akademisk skriving 
har flere tidligere semestre gitt kurs i Akademisk 
skriving ved Høgskolen Stord/Haugesund. Møtet i 
oktober ble brukt til å informere om Akademisk 
skriving sin skrivepedagogiske profil samt å 
diskutere mulige samarbeidsformer mellom 
Akademisk skriving og biblioteket. Det jobbes 
videre med en idé om at Akademisk skriving kan 
tilby årlige kurs for Høgskolen Stord/Haugesund. 
 
Også ved Senter for kunnskapsbasert praksis på HIB 
har man fattet interesse for den skrivepedagogiske 
profilen til Akademisk skriving. Anders Reiersgaard 
har i flere semestre vært involvert i undervisningen 
der, og han har utviklet et opplegg for  
skriveundervisning med utgangspunkt i Akademisk 
skriving. 
 
10. november var Amund Børdahl i Stavanger, der 
han hadde fått i oppdrag å undervise i 
vitenskapelig essayskriving på masterprogrammet 
ved institutt for sosialfag ved UiS. 
 
SV-fakultetet ved UiB starter i mars opp med et 
todagers skriveseminar for sine PhD-studenter. 
Birger Solheim har ansvaret for den ene dagen, og 

kurset har som målsetting å gi PhD-studentene ved 
SV-fakultetet noen praktiske redskaper for å 
komme i et mer analytisk forhold til sin egen lese- 
og skriveprosess. 
 
Den internasjonale konferansen ”Academic 
Writing from bachelor to PhD” fant sted 7. og 8. 
oktober på Solstrand Fjord Hotel.  Konferansen var 
resultat av et samarbeid mellom Olga Dysthe, Gry 
Heggli (begge ved Institutt for pedagogikk) og 
Birger Solheim (ved FOF). Konferansen var delt i 
underseksjoner: en for humaniora og samfunnsfag, 
en for matematikk og naturvitenskap og en for jus. 
En målsetting med konferansen var å diskutere 
skriveundervisningens plass innenfor forskjellige 
fag og disipliner ved universitetet, med spesiell 
vekt på feedback, argumentasjon og 
plagiatproblematikk. Rundt 120 deltagere var til 
stede.   
 

 
Fra skrivekonferanse på Solstrand 

 
 
Instituttlederansettelse  
 
Prosessen som skal munne ut i ansettelse av ny 
instituttleder, er nå så smått i gang.  
 
Fakultetet har satt ned en tilsettingskomité som 
etter blant annet intervjuer med de tre søkerne 
(Claus Huitfeldt, Reidar Lie, Ole Martin Skilleås) 
skal skrive innstilling til dekan/fakultetsstyre. 
 
Komiteen, nedsatt og utpekt etter reglene for 
slikt, består av: 
 
Prodekan Lillian Helle (komitéleder) 
Førsteamanuensis Alois Pichler (instituttrådets 
representant) 
Konrad Rokstad (representant for 
tjenestemennene) 
Steinar Thunestvedt (representant for arbeidsgiver) 
 
Om alt går etter planen vil det foreligge innstilling 
til fakultetsstyrets møte i mai. 
 

 
 
 
 



FoF-folk i aksjon 
 

• Ivar Labukt skal disputere for sin 
doktorgrad den 13. mars, på avhandlingen 
”Hedonistic Egoism – A Theory of 
Normative Reasons for Action”. Vi ønsker 
til lykke med prøveforelesning og disputas 
og kommer tilbake med fyldig omtale i 
etterkant. 

 
  تا�بدا و 
فسلف رب �دم�رد •

            heter Ole Martin Skilleås sin bok  
             Philosophy and Literature – an   
             Introduction - på farsisk! 
 

 
             Bergensfilosofi på farsisk 
          
            At boka i det hele tatt er oversatt kom  
            som en overraskelse på Skilleås, selv om  
            det kom en uformell henvendelse fra en  
            persisk filosof fra flere år siden, og  
            er noe han oppdaget ved en  
            tilfeldighet ganske nylig.  
             
            Opphavsrettsbegrepet i Iran er ikke helt  
            det samme som hos oss. 
        

• Øystein Hide, lektor ved vårt ex.phil.-
tilbud gjennom flere semestre, underviser 
nå ved masterstudiet i Nynorsk 
skriftkultur ved Høgskulen i Volda, med 
ansvar for innføringsemnet deres i 
vitenskapsteori (NYN302) og særemnet 
"Nynorsk filosofisk skriftkultur" (NYN 308). 
Hvis noen masterstudenter i Bergen vil ta 
modulen NYN308 som skal gå våren 2012, 
kan det sikkert ordnes! Det er tre 
ukesamlinger med forelesninger og 
seminar i løpet av semesteret, ellers 
selvstudium. Man kan også skrive 
masteroppgave med "nynorsk filosofisk 
skriftkultur" som tema ved Høgskulen. 

 
• Lars Fr. Svendsen er nå i ferd med å 

legge også Kina for sine filosofiske føtter. 
Peking University Press har nå oversatt og 
utgitt hans bøker om kjedsomhet, frykt og 
moter til kinesisk – en Lars Svendsen-
trilogi på kinesisk, altså. Når dette leses 

er Svendsen antageligvis på vei til Kina om 
han ikke allerede har ankommet. Her skal 
han introdusere og promotere 
oversettelsene i Shanghai, Peking og 
Nanjing. 

 
• Anita Leirfall har havnet i Editorial Board 

i tidsskriftet Kant Studies Online:  
http://www.kantstudiesonline.net/KantSt
udiesOnline_Home.html. Hun er dessuten 
med i programkomiteen for den 
forestående konferansen "5th 
International Conference on Philosophy of 
Computer Games", som går av stabelen i 
april og som man kan lese mer om her:  
http://2011.gamephilosophy.org/ 
 
I det siste har hun i tillegg presentert 
foredragene "Shaking Hands Across the 
Universe. A Priori Space and A Priori 
Directionality" ved en konferanse ved 
Kathmandu University, Nepal samt "Kant 
on the Relationship Between Body and 
Mind: The Subject as Ground of Spatial 
Directions" ved den internasjonale 
konferansen The Human and its Limits I 
Bergen i desember. 

 
• Simo Säätelä, for tiden på USA-opphold 

m/ Leiv Eriksson mobilitetsstipend, har 
vært ved University of Chicago og holdt 
innlegg på en workshop om Wittgenstein. 
Det kan man lese her: 
http://cas.uchicago.edu/workshops/wittg
enstein/archive/archive-2010-2011/ 

 
Han har også holdt et innlegg ved en 
Wittgenstein-workshop ved New School of 
Social Research: 
http://www.newschool.edu/nssr/subpage
.aspx?id=56236 
 
I disse dager skal han dessuten ha et 
innlegg på et Wittgenstein-seminar i regi 
av Juliet Floyd ved Boston University.  

 
• Rebecka Sofia Ahvenniemi, nylig 

vikarierende universitetslektor ved 
Akademisk skriving og p.t. kollokvieleder i 
sinnsfilosofi, er ansatt som produsent og 
daglig leder for organisasjonen og 
konsertserien AVGARDE. Organisasjonen, 
snart 5 år gammel, er et samarbeidsorgan 
for komponister, utøvere, studenter, USF 
Verftet, Griegakademiet m.fl. og har som 
mål å binde sammen miljøene rundt ny 
musikk. Mer informasjon om AVGARDE og 
vårens konsertserie finner man på 
hjemmesiden www.avgarde.no. 

 
• Claus Huitfeldt har nå forskningsfri, og 

skal være i Bologna i månedene som 
kommer. Han har allerede begynt å spre 
sitt budskap til italienske filosofer, nylig 
holdt han foredraget Introduzione al testo 
filosofico mediante forme di annotazione 



semantica L'edizione digitale di testi 
filosofici. La Bergen Electronic Edition del 
Nachlass di Ludwig Wittgenstein. 

 
Han har ellers tatt bolig i toppen av et 
tårn der nede, for å være sikker på at det 
blir tilstrekkelig luft under vingene: 
 

 
          Tårnet til Claus 
 

• Kevin Cahill er på forskningsopphold ved 
University of California, Santa Cruz, her 
følger en billedlig hilsen: 
              
http://philosophy.ucsc.edu/news-
events/dept-highlights/featured-
profile%20-%20Cahill.html 

  
             Han har for øvrig vært på en lokal radio og  
             fortalt om Wittgenstein nokså nylig. 
 
 

Publikasjoner  
 
Vi har fått melding om følgende publikasjoner 
siden sist: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vi gjør også oppmerksom på at antologien Dannelse 
i kontekst? (Nyvold, Helle red. m.fl.) nå er lagt ut i 
BORA (Bergen Open Research Archive), slik at alle 
som ikke har fått et eksemplar kan lese den der. 

 
 

58 søkere til to stillinger 
 
I alt har det kommet inn 58 – femtiåtte - søkere til 
de to førsteamanuensisstillingene som nylig ble 

utlyst i filosofi. Selv om man ventet seg god 
søkning til stillingene, var nok dette enda flere enn 
hva man hadde regnet med og håpet på. 
 
I listen nedenfor finner man søkerne:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bangu, Sorin, USA 
Bjørdal, Frode, Norge 
Björk, Ulrika, SVerige 
Bognar, Greg, USA 
Borge, Steffen, England 
Brynjarsdóttir, Eyja, Island 
Busch, Jacob, Danmark 
Bøhn, Einar, Norge 
Bøyum, Steinar, Norge 
Cahill, Kevin, Norge 
Clarke-Doane, Justin, USA 
Corradetti, Claudio, USA 
Dain, Edmund, USA 
Dietz, Richard, England 
Dorsch, Fabian, Tyskland 
Ekeli, Kristian, Norge 
Elster, Jakob, Norge 
Forbes, Graeme, England 
Freiin von Villiez, Norge 
Fremstedal, Roe, Norge 
Gamlund, Espen, Norge 
Hansen, Stig, Danmark 
Hansteen, Hans Marius, Norge 
Hjortland, Ole, Norge 
Holm, Henrik, Norge 
Huseby, Robert, Norge 
Hutchinson, Phil, England 
Ingthorsson, Rögnvaldur, England 
Jensen, Rasmus Thybo, England 
Jespersen, Bjørn, Nederland 
Karlsen, Gunnar, Norge 
Larsen, Jens Kristian, Danmark 
Lauer, Dean, Canada 
Lawrence, Christopher, Australia 
Leuridan, Bert, Belgia 
Lockhart, Jennifer, USA 
Lockhart, Thomas, USA 
Lysaker, Odin, Norge 
Main, Robert, USA 
McGuirk, James, Norge 
Morrison, Joe, Wales 
Nes, Anders, Norge 
Pedersen, Jørgen, Bergen 
Ritola, Juho, Finland 
Rogers, Brian, USA 
Ronzitti, Giuseppina, Finnland 
Sampson, Kristin, Norge 
Skogrand, Baard Olav, Norge 
Spreafico, Andrea, Norge 
Storrie, Stefan, Irland 
Strand, Anders, Norge 
Svensson, Frans, Norge 
Szigeti, András, Ungarn 
Tanyi, Attila, Tyskland 
Torsen, Ingvild, Norge 
Trivigno, Franco, Norge 
Ursin, Lars Øystein, Norge 
Urstad, Kristian, USA 

Avhenniemi, Rebecka: ”Hva er et tré? - Om 
Theodor W. Adorno, språk og natur". Replikk, 
vol. 30 (2010) pp. 19-27  
 
Hansteen, Hans Marius: ”Adornos 
philosophische Rhetorik oder  «Wie zu lesen 
sei»”, i: Zeitschrift für kritische Theorie, No 
30/31, 2010, s 97-124 


