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Instituttleders hilsen 
 
Endelig! 
 
I 1998 ble Ole Martin Skilleås fast ansatt ved 
Filosofisk institutt. Siden den gang har vi ikke 
fått en eneste ny vitenskapelig stilling på 
fagstudiet, til tross for at den vitenskapelige 
staben nesten er blitt halvert siden den gang. 
Stillingsutviklingen fra 1998 til sommeren 
2011 ser slik ut: 
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Denne sørgelige grafen vil nå få en liten 
oppsving: På fakultetsstyremøtet 14. 
desember ble det besluttet at FoF skal få lyse 
ut to nye stillinger. En bedre julegave kunne 
FoF neppe få! Vi er allerede i gang med å lage 
utlysningstekst og håper at stillingene blir 
utlyst tidlig på nyåret. FoFs instituttstrategi 
for 2009 – 2013 inkluderer en plan for 
rekruttering av vitenskapelige stillinger på 
fagstudiet. Vi ser der for oss utlysninger i to 
omganger, først i 2010/2011, deretter i 
2012/2013. Den første, som nå til dels blir 
oppfylt, omtales slik: 
 
2010/2011: utlysning av 3-4 stillinger som til 
sammen skal dekke deler av følgende 
forskningsområder: sentrale områder innen 
analytisk filosofi, antikkens filosofi, etikk, 
sosialfilosofi/politisk filosofi og 
vitenskapsfilosofi. De personene som tilsettes, 
må i tillegg ha undervisningskompetanse innen 
deler av områdene for instituttets primære og 
utadrettede undervisning. 

 
Vi vil følge denne planen og lyse ut 
stillingene innen de områdene som her 
nevnes. Vi skal selvfølgelig lyse ut stillingene 
både nasjonalt og internasjonalt og håper på 
høyt kvalifiserte søkere. 
 
Med disse to stillingene får FoF et betydelig 
løft. Det unner jeg ikke minst min etterfølger 
som instituttleder. Da søknadsfristen for 
instituttlederstillingene ved HF gikk ut 1. 
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desember, hadde det meldt seg tre sterke 
søkere til stillingen ved FoF: Claus Huitfeldt, 
Reidar Lie og Ole Martin Skilleås. Komitéen 
som skal vurdere søkerne, vil, i følge 
reglementet, være slik sammensatt: 
”Innstilling til instituttlederstillinger ved 
grunnenheter underlagt fakultetet foretas av 
et innstillingsutvalg med prodekanus som 
leder, og fire medlemmer. To av 
medlemmene skal representere arbeidsgiver, 
ett medlem tjenestemennene og ett medlem 
studentene. Ett av medlemmene som 
representerer arbeidsgiver, skal være utpekt 
av det aktuelle instituttrådet. Det oppnevnes 
personlige varamedlemmer for lederen og 
medlemmene.” Jeg ønsker søkerne og den 
fremtidige komitéen lykke til med den videre 
prosessen. 
 
Jeg ønsker alle – ansatte og studenter - ved 
FoF en fredelig jul. Jeg takker for godt 
samarbeid i året som nå ebber ut og ønsker 
alle et godt nytt år. 
 
Vigdis Songe-Møller 
 
 
 

Studentenes spalte: 
Studentseminar og tur til Durham 
 
5. november arrangerte fagutvalget seminar 
for og med studentene. Plakaten lovet 
Sloterdijk, Bataille, Latour, Spinoza, og 
pizzafest, og vi fikk servert nok en kveld som 
viste at fag og fest så absolutt går bra 
sammen her på huset. Tidligere student 
Torstein Krossnes stupte inn i Sloterdijks 
kritikk av den kyniske fornuft, til glede både 
for oss og for en besøkende skoleklasse fra 
Bjørgvin vgs. Vi håper innlegget om den 
konfronterende, tyske antihumanisten 
rekrutterte en og annen fremtidig 
filosofistudent. 
 
De tre gjenstående innleggene fra 
studentseminaret, og deres forfattere – Ellen 
Vikersveen, Bård Hobæk, og Christian Evensen 
– dro sammen med Linda McGuffie, stipendiat 
Mette Hansen, og Erik Brown for å delta på 
årets Bergen-Durham-seminar helgen 12. til 
15. november. I Durham fikk vi også besøk av 
Eilert Jan Lohne. Helgen ble en stor suksess. 
Vi ble kjempegodt mottatt i Durham, og det 
var i det hele tatt en veldig god stemning i 
den lille byen nordøst i England. Opplegger 
var strålende. Den faglige sammensetningen 
var forskjellig, med en sentral skillelinje, som 
gikk på tvers mellom Bergen og Durham: den 

kontinentale og den analytiske tradisjonen. 
Dette ble, ikke uventet, et diskusjonstema, 
men alle var åpne og oppriktig interessert, og 
vi ble både utfordret og støttet på våre 
respektive innlegg.  
 

 
 
University of Durham 
 
Vi sender en ekstra takk til Erik for godt 
selskap og gode diskusjoner, til Vigdis Kvam 
som koordinerte fra Bergen, og ikke minst til 
alle som har vært med på å gjøre Bergen-
Durham-seminaret til en tradisjon. Det er en 
unik mulighet for filosofistudentene i Bergen! 
 
 

Wittgensteinarkivet flytter til FoF 
 
Som tidligere antydet i dette forum, har det 
en tid ligget i kortene at Wittgensteinarkivet 
blir overflyttet fra Uni Digital (tidligere AKSIS) 
fra januar 2011.  
 
Etter siste budsjettvedtak i fakultetsstyret er 
nå dette definitivt avklart, og flytteprosessen 
er allerede godt i gang, med sikte på 
innflytting like over nyåret. Da blir rom 511 
på Sydnesplassen tatt i bruk som bibliotek m/ 
3 arbeidsplasser for gjesteforskere o.l., mens 
det tilstøtende rommet tas i bruk som 
kontorarbeidsplasser for de som er tilknyttet 
arkivet på prosjektbasis.   
 
Overtakelsen innebærer også at Alois Pichler 
sin forskerstilling (50 %) blir flyttet til FoF. 
Han vil heretter residere på rom 516, like ved 
arkivet.  



Wittgensteinarkivet (WAB) ble opprettet i 
1990. Claus Huitfeldt var arkivets første 
leder, fra 1990-2000, før Alois Pichler 
overtok. Arkivets målsetning har vært å 
produsere en fullstendig maskinleselig versjon 
av Ludwig Wittgensteins Nachlass (de omtrent 
20 000 håndskrevne og maskinskrevene sidene 
som han etterlot seg ved sin død i 1951).  
 
Arven etter Wittgenstein befant seg fysisk 
sett ved forskjellige bibliotek og arkiv, først 
og fremst ved Wren Library i Cambridge. I 
1975 kjøpte de fire norske filosofiske 
instituttene i fellesskap en mikrofilm av 
Nachlass. Det utgjorde grunnlaget for 
opprettelsen av Wittgensteinarkivet i Bergen, 
etter at Det norske Wittgenstein-prosjektet 
ble stoppet i 1987 på grunn av juridiske 
problemer. I år 2000 utkom Wittgenstein’s 
Nachlass: The Bergen Electronic Edition på 
Oxford University Press, en forskningsinnsats 
som internasjonalt har fått stor 
oppmerksomhet. 
 
Tildeling av ”European research 
infrastructure”-status til Wittgensteinarkivet i 
2001 og andre EU-prosjekt under Unifob Aksis, 
har ytterligere skapt blest om arkivets 
virksomhet og trukket stadig nye 
Wittgenstein-forskere til Bergen. 
 
I 2011 venter WAB flere gjesteforskere, bl. a. 
to Yddragsil-stipendiater og noen besøkende 
gjennom mobilitetsprogram gjennom 
NordForsk-programmene. 
 
Vi ønsker Wittgensteinarkivet hjertelig 
velkomne i FoF sin fold! 
 
 

 

 

Exphil-budsjett for 2011 vedtatt 
 
I Universitetsstyrets desembermøte ble 
rammene for Examen philosophicum-
budsjettet vedtatt. Tildelingen ble på 16,5 
millioner, noe som er hele 600 000 mindre 
enn i inneværende år, hvor man riktig nok har 
en ekstraordinær tildeling på 1 mill. Dette 
innebærer at man har fått samme 
grunnramme som i 2010, men med en lønns-
/priskompensasjon på ca. 400 000. 
 
Forventningen er at man med dette 
budsjettet skal kunne tilby seminarmodellen 
til alle studenter som ønsker det, noe vi ikke 
klarte dette året.  
 
Den budsjettmessige utfordringen knyttet til 
exphil er dermed betydelig! 

 
 
Læringsmiljøprisen: Det meste av 
pengene til filosofikafé. 
 
Komiteen som fikk i oppdrag å forvalte 
midlene vi fikk for læringsmiljøprisen (50 00), 
har nå ferdigstilt sitt arbeid.  
 
De har valgt å bruke det meste av 
prispengene på etablering og drift av en 
månedlig filosofikafé. Komiteen sier selv at 
denne skal ha som mål ”…å samle studenter 
fra både bachelor- og masternivå om et felles 
arrangement, som skal styrke både det sosiale 
og faglige miljøet blant studentene. Kafeen er 
tenkt å bli et forum for diskusjon og uformell 
faglig samtale som vil bli inspirerende og 
berikende”. 
 
Komiteen vil bruke resterende midler på 
tidsskriftabonnement, filosofiske oppslagsverk 
samt noe utstyr, møbler o.l. 
 
Komiteen, bestående av studentene Ellen 
Vikersveen, Linda Hvaal McGuffie og Ingrid 
Aam,  samt stipendiat Hein Berdinesen og 
konsulent Vigdis Kvam takkes alle for 
konstruktivt og effektivt arbeid! 
 
 
 

Knut Ågotnes takker av 
 
Knut Ågotnes fylte 67 år 3. juli i år og har 
siden da formelt vært pensjonist. Men 
allerede i midten av august dro Knut sammen 
med en gruppe filosofistudenter til Athen, 
hvor han i seks uker underviste i vårt etter 
hvert årvisse masteremne i antikkens filosofi. 



Dette undervisningstilbudet er et resultat av 
Knuts innsats – både faglig, pedagogisk og 
sosialt - og er høyt skattet av studentene 
våre. Det har uten tvil og i høy grad bidradd 
til det gode studentmiljøet ved FoF. Heller 
ikke til våren får Knut fred. Han skal da 
forelese i FIL112 (Klassiske filosofiske tekster. 
Fortolkning og argumentasjon), som han var 
med å utarbeide opplegget for og som han har 
hatt hovedansvaret for siden starten i 2009. 
Kurset er en nyvinning ved FoF, ved blant 
annet systematisk å tematisere ulike 
fortolkings- og lesestrategier i lesingen av 
originaltekster fra hele vår filosofiske 
tradisjon.  
 
Denne starten på pensjonisttilværelsen sier 
noe om Knuts sentrale posisjon i 
undervisningen ved instituttet. Knuts faglige 
alvor og formidling av filosofiens relevans gjør 
inntrykk på både studenter og kolleger som 
har fått anledning til å høre ham forelese. Til 
vårt hell har Knut lagt ned mye arbeid i å 
utarbeide undervisningsopplegg ved 
instituttet, ikke bare på bachelor- og 
masternivå, men også ved 
førstesemesterstudiet. Det er blitt sagt at 
uten Knut som instituttstyrer i perioden 2002-
2004 ville vi neppe ha fått til en faglig og 
pedagogisk vellykket overgang fra 15 til 10 
studiepoeng - og fra 3 til 2 disipliner - ved 
examen philosophicum. Vi trengte Knut, en 
sterk styrer med stor faglig integritet og ikke 
minst et intenst engasjement. Ikke bare 
dagens exphil, men også Akademisk skriving, 
som har fått både lokal og nasjonal 
utdanningspris, har Knut satt sitt stempel på.  
 
Knut har vært tilknyttet Filosofisk institutt i 
over førti år, først som student, senere som 
stipendiat, instituttsekretær og det som den 
gang het hjelpelærer, og i 1993 ble han fast 
ansatt som førsteamanuensis. I studietiden 
gjorde Knut seg bemerket som aktiv 
studentpolitiker på ytterste venstre fløy; 
siden har hans fagpolitiske engasjement vært 
en sterk inspirasjonskilde for mange kolleger. 
Knut har i en årrekke vært sentral i antikk-
miljøet ved instituttet og var leder for 
forskergruppen for antikkens filosofi til han 
gikk av som pensjonist. Platon har betydd 
mye for Knut, og Knut har betydd mye for 
formidlingen av Platon til våre studenter 
gjennom mange år. 
 

 
 
Pensjonist i aktivitet: Knut Ågotnes 
 
Som instituttstyrer etablerte Knut et 
samarbeid med vårt søsterinstitutt ved 
Makerere University, Kampala, Uganda og har 
siden da vært en stor Uganda-entusiast. Den 
3. desember giftet han seg med Tone Walde 
ved den norske ambassaden i Kampala, med 
filosofiprofessor Byarahunga Rukooko som 
forlover. FoF gratulerer! 
 
Vi vil formelt markere at Knut er blitt 
pensjonist med et seminar til våren, antakelig 
i midten av mai. Seminaret vil ta 
utgangspunkt i en tematikk som Knut selv 
velger. 
 
FoF ønsker Knut alt godt som pensjonist! 
 
 

 
Doktordisputas: Eva Sunde  
 
Eva Sunde, som til daglig har sitt virke som 
universitetslektor ved Institutt for 
pedagogikk, disputerte 15. oktober med 
avhandlingen ”Utdanning, ulikhet og klasse – 
En analyse av forhold som påvirker arbeidet i 
skolen og samarbeidet mellom lærer og elev”. 
 



 
 
Disputanten i aksjon 
 
Avhandlingen består av fire empiriske studier 
med ulike metodiske tilnæringer. Den første 
studien undersøker arbeidet i skolen sett med 
mannlige elevers tilbakeblikk. Den andre 
studien undersøker forhold som påvirker 
lærer-elev relasjonen. Den tredje studien 
analyserer Stortingsmelding nr. 11 (2008-
2009) Læreren. Rollen og utdanningen, mens 
den fjerde studien diskuterer forholdet 
mellom læreres oppfatning av arbeidet i 
skolen og stortingsmeldingens beskrivelser av 
det samme. Analysene har blant annet tatt 
utgangspunkt i Pierre Bourdieus og Michel 
Foucaults teorier.  
 
Avhandlingens hovedfunn indikerer at 
grunnskolen ikke gir likeverdig opplæring 
uavhengig av kjønn, evner, forutsetninger og 
kulturell og språklig bakgrunn. Det synes som 
om elever som viser interesse for skolefag blir 
møtt med større forventninger. Prestasjoner 
vurderes ofte på bakgrunn av sosial 
klassebakgrunn. 
 
Det er Knut Venneslan som har vært hennes 
veileder. Leder av bedømmelseskomiteen har 
vært professor Konrad Rokstad. Opponentene 
under disputasen var professor Martin 
Peterson, Gøteborg Universitet og professor 
emeritus Edvard Befring, Universitetet i Oslo.   
 
FoF gratulerer! 

 
 

Doktordisputas: Christian 
Erbacher 
 
Christian Erbacher disputerte 3. desember 
med avhandlingen ”Zur philosophischen 
Bedeutung der sprachlichen Gestaltung von 
Wittgensteins Logisch-philosophischer 
Abhandlung”. Hans hovedveileder har vært 
Alois Pichler ved Wittgensteinarkivet. 
 
Avhandlingen tar for seg spørsmålet om 
hvordan stil og filosofisk innhold henger 
sammen i Ludwig Wittgensteins Logisch-
philosophischer Abhandlung. Stilen og formen 
til Wittgensteins tekster har vært et 
kontroversielt tema: Mens noen anser dem for 
filosofisk irrelevante, mener andre at de er 
vesentlige aspekter ved hans filosofi.  
 
I avhandlingen sin behandler Erbacher denne 
kontroversen om innhold og form ved 
Wittgensteins tidlige hovedverk Logisch-
philosophische Abhandlung som eksempel. 
Grunntanken i avhandlingen er: Hvis verkets 
litterære aspekter er filosofisk relevante, så 
må analysen av den språklige formen kunne si 
oss noe filosofisk viktig om bokens innhold. 
For å kunne teste om denne slutningen holder 
for Logisch-philosophischen Abhandlung, tar 
Erbacher for seg en beskrivelse av dens 
språklige form. Til denne beskrivelsen 
benytter Erbacher seg av metoder og 
begreper fra den litterære retorikken; 
resultatene relaterer han til spørsmål som har 
vært sentrale i fortolkningshistorien av 
Logisch-philosophischen Abhandlung.  
 
Avhandlingen viser at metoder for 
beskrivelsen av den språklige formen må 
regnes som en del av den filosofiske analyse. 
Men det betyr ikke å anse en filosofisk tekst 
som Logisch-philosophischen Abhandlung kun 
som diktning. Det er også viktig å holde fast 
på at den er filosofi. Avhandlingen er dermed 
et bidrag for å vise hvordan to dimensjoner 
som i nåtiden ofte er ansett for å være sterke 
motsetninger til hverandre, går hånd i hånd 
med hverandre, og uten at den ene av de to 
går på bekostning av den andre. 
 
Claus Huitfeldt har vært leder av 
bedømmelseskomiteen. Her satt i tillegg 
dosent Thomas Wahlgren (1. opponent), 
Universitetet i Helsinki og professor James 
Conant (2. opponent), University of Chigago. 
 



 
 

 
 
Christian Erbacher i disputt med sin 2. opponent;  
professor James Conant 
 

FoF gratulerer! 

 
 
PEK-midler tildelt også for 2011 
 
For tredje år på rad har FoF fått tildelt midler 
fra ”Program for evaluering og 
kvalitetsutvikling”, denne gang den nette sum 
av 160 000 kroner. Det er prosjektet Etikk og 
studiekvalitet – integrering av akademiske 
verdier og normer i studieløpet som har fått 
tildelt støtten. Dette er en videreføring av de 
tidligere PEK-prosjektene knyttet til 
kvalitetsutvikling av førstesemesterstudiene. I 
2011 er det to hovedsatsingsområder i 
prosjektet: 
 

1) Fortsettelse av arbeidet med 
førstesemesteremnene med 
tilhørighet ved HF-fakultetet 

2) Prøveprosjekt for Examen 
philosophicum ved Institutt for 
biologi. 

 
Vi takker de involverte i prosjektene og 
ønsker lykke til videre med dette viktige 
arbeidet. 
 
 

SAK-midler for Exphil.-prosjekt 
 
SAK står for ”samarbeid, arbeidsdeling og 
konsentrasjon” og er et program institusjoner 
i høyskole-/universitetssektoren kan søke 
midler fra til ulike prosjekter som fremmer 
nettopp dette. De fire største filosofiske 
fagmiljøene leverte i høst en søknad om SAK-
midler til Examen philosophicum. Det ble søkt 
om kr. 515 000 for å kaste lys over tema som 
i) Opplegg, pensum, undervisning, ii) Exphils 

plassering i studieprogrammene, iii) Exphil i 
offentligheten, iv) Exphil og idealet om 
forskningsbasert undervisning og v) Erfaringer 
med alternative undervisningsformer. 
  
Bakgrunnen for søknaden var bl. a. de 
påpekninger som ble gjort om exphil i den 
nasjonale evalueringen. 
 
Vi har nylig fått beskjed om at prosjektet 
tildeles kr. 100 000 i støtte.  
 
 

Instituttrådsmøter våren 2011 
 
Møteplanen for instituttrådet ble vedtatt i 
siste møtet før jul. Den ser slik ut: 
 

• Torsdag 10. februar 
• Torsdag 10. mars 
• Torsdag 7. april 
• Torsdag 26. mai 

 
Det blir i tillegg satt opp møte i juni ved 
behov. Alle møtene går av stabelen fra 10.15-
12.00. 
 
Vi minner om at protokollene fra 
instituttrådsmøtene er tilgjengelige på 
nettsidene våre så snart de er godkjent: 
 
http://www.uib.no/fof/om-instituttet/raad-
og-utvalg/instituttraad 

 
 
Program for instituttlunsjer og 
instituttseminarer våren 2011 
 
Tradisjonen med instituttseminarer og 
instituttlunsjer vil fortsette ufortrødent også 
neste semester. Programmene for de to 
evenementene er så godt som ferdige. 
 
     INSTITUTTSEMINARER VÅREN 2011 

 
• Torsdag 27. januar. Ivar Labukt: tittel 

kommer senere 
• Torsdag 24. februar. Andrea Spreafico: 

"Nietzsche's writing strategy in 1888" 
• Torsdag 31. mars. Arild Utaker: "Filosofi  

og evolusjonsteorier" 
• Torsdag 28. april. Silje Langvatn: 

”Hemmelige valg og idealet om 
offentlig fornuft”. 

• Torsdag 26. mai. Trond Berg 
Eriksen: "Machiavelli – maktens mange 
ansikter". 

 
Seminarene vil finne sted kl. 18.15-20.00 på 
rom 210 på Sydnesplassen 12/13. 



 

 
Reetablering av forskergrupper 
 
Instituttets forskergrupper har nå eksistert i 7 
år, og har bidratt til faglig samarbeid og en 
høyere forskningsaktivitet. 
 
I det siste har det likevel blitt stadig klarere 
at tiden er inne til å vurdere 
forskningsorganiseringen på nytt. Blant annet 
foreligger det nå en søknad om å etablere en 
ny forskergruppe innenfor politisk filosofi og 
det ventes et par andre initiativ om å danne 
nye grupper i nær framtid. Saken ble 
behandlet i instituttrådet 9. desember, og 
dette ga sin tilsutning til tanken om å 
reetablere forskergruppene ved instituttet.  
 
Dette vil skje ved at de ulike faglige 
grupperingene på instituttet inviteres til å 
søke om status som forskergruppe; 
eksisterende så vel som nye grupper. 
Søknadsfristen blir 1. mars 2011, og 
søknadene blir vurdert etter følgende 
kriterier: 
 

• Gruppen må ha ett eller flere 
prosjekter, eller planlegge søknad(er) 
om prosjekt 

• Gruppen må ha konkrete planer for 
inkludering av masterstudenter og 
PhD-kandidater 

• Gruppen må ha, eller ha konkrete 
planer om å etablere, nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid 

• Gruppen må ha kontinuerlig aktivitet 
• Gruppen må ha en godt fungerende 

nettside, eller konkrete planer om å 
opprette dette 

• Gruppen må ha en leder, som er 
gruppens kontaktperson og ansvarlig 
for gruppens aktivitet. 

 
  

FoF på Facebook! 
 
FoF, eller ”Filosofi og idéhistorie ved 
Universitetet i Bergen” er nå på Facebook! 
Det er allerede ca. 100 ”followers” som nå - 
til enhver tid – kan gå inn i nettsamfunnet og 
for eksempel holde seg oppdatert om nyheter 
fra det filosofiske miljøet - nært og fjernt, 
eller starte og bidra til diskusjoner. 
 
Det er studiekonsulent Vigdis Kvam som har 
vært pådriveren for dette initiativet. Sidene 
er lett tilgjengelige via våre nettsider, eller 
direkte via: 
 
http://www.facebook.com/pages/Filosofi-og-
idehistorie-ved-Universitetet-i-
Bergen/100530326680196?v=wall 
 
Man trenger ikke sin egen facebook-profil for 
å ta en kikk! 

 
 

Personalnytt 
 

• Helge Pettersen har, med virkning 
fra 01.08.2010, fått opprykk til 
førstelektor etter komitébedømmelse 
av innsendte vitenskapelige 
publikasjoner. FoF gratulerer! 

 

 
 
Førstelektor Helge Pettersen 

 
 
 

  INSTITUTTLUNSJER VÅREN 2011  
 

• 3. februar. Øyunn Viken: "Og slik går 
livet tapt og blir til intet. Om Tekst og 
kultur” 

• 3. mars. Vegard Rivenes og Henrik 
Olsen (masterstudenter): 
"Konfrontasjon som pedagogisk 
metode i filosofiundervisningen" 

• 7. april. Claus Huitfeldt, direkte fra 
Bologna: "Videreutdanning for 
gymnaslærere i Bologna" 

•  5. mai. Clemet Askvik: "Filosofisk 
fagdidaktikk. Erfaringer fra praksis 
ved Bjørgvin videregående" 

• 9. juni. Birger Solheim/Amund 
Børdahl: "Skriveteori og 
skrivepraksis". 

 
Lunsjene vil som tidligere gå av stabelen på 
rom 218 på Sydnesplassen 12/13, kl. 12.00-
13.00. 



 
• Stipendiattilsetning: Det var 17 

søkere på den ledige 
stipendiatstillingen som vi nylig lyste 
ut.  

 
Bedømmelseskomiteen har nettopp 
startet sitt arbeid, og vil ventelig 
være ferdig i slutten av februar. 
Komiteen består av Mariann Solberg 
(UiT), Solveig Bøe (NTNU) og Nils Gilje 
(UiB) – med sistnevnte som leder.
  

             Sannsynlig tiltredelse for den nye     
 stipendiaten vil være 1. august 2011. 
 

• Forskningspermisjoner: I 2011 skal 
følgende ansatte ha 
forskningspermisjoner: Ole Martin 
Skilleås (vår), Claus Huitfeldt, Paola 
DeCuzzani og Eivind Kolflaath (høst).  
 
 

Tidsskrifter 
 
I samråd med forskningsutvalget og 
forskergruppene har vi sagt opp de fleste 
tidsskriftsabonnementene våre, med virkning 
fra 2011. Det gjelder Philosophische 
Rundschau The Review of Metaphysics, som 
finne på UB, samt Journal of the British 
Society for Phenomenology, Philosophisches 
Jahrbuch og The Monist. Vi abonnerer 
fremdeles på Oxford Studies in Ancient 
Philosophy, men har bedt UB om å overta 
dette abonnementet. Numrene for 2010 
finnes delvis i tidsskriftstativet ved 
posthyllene på Sydnesplassen, delvis på 
biblioteket. Av norske tidsskrift obonnerer vi 
på Agora og Norsk filosofisk tidsskrift, der 
både nr. 3 og nr. 4 for 2010 er ankommet. 
 
Tidligere numrene er selvfølgelig også 
tilgjengelige for de som måtte være 
interessert. Husk også at vi abonnerer på 
Morgenbladet, som ligger på bordet i 
biblioteket. 
 
 

FoF-folk i aksjon 
 
Anita Leirfall deltok 9. og 10. desember på 
konferansen The Human And Its Limits 
under temaet ”’The Ghost in the Machine’ or 
the Psycho-physiological Human”. Leirfall 
holdt innlegget “Kant on the Relationship 
Between Body and Mind: The Subject as 
Ground of Spatial Directions”. 
 

Retorisk Forum avholdt heldagsseminaret 
Sapfo, eksempelet og den litterære topologi 
lørdag den 11. desember. Fremmøtet var så 
kolossalt at seminaret måtte flyttes fra 
Fastings Minde til foajéen i Grieghallen. 
 
Claus Huitfeldt deltok med foredrag på 
Balisage: The Markup Conference i Montréal, 
Canada 3.-3. august 2010. 
- - - 
 
Redaktøren av Norsk filosofisk tidsskrift, 
Kjersti Fjørtoft, ønsker bidrag til et åpent 
nummer i 2011 (nr. 3), med 15. mai som frist 
for å sende inn manus. 
 
Det er fint om også dette nummeret får 
bidrag fra en eller flere Bergensfilosofer. 

 
 
Nye publikasjoner 
 
Vi har fått melding om disse publikasjonene 
siden sist: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brown, Erik: “Forholdet mellom samtidsfilosofi 
og fortidens filosofi”, Norsk Filosofisk Tidsskrift, 
nr. 4-2010, pp. 278-290. 
 
Gamlund, Espen: "The Duty to Forgive 
Repentant Wrongdoers". International Journal 
of Philosophical Studies, 18(05), pp. 651 - 671. 
 
Huitfeldt, Claus, Yves Marcoux and C. M. 
Sperberg-McQueen: “ Extension of the 
type/token distinction to document structure.” In 
Proceedings of Balisage: The Markup 
Conference 2010. Balisage Series on Markup 
Technologies, vol. 5 (2010).  
 
Songe-Møller, Vigdis: "Antigone and the 
Deadly Desire for Sameness: Reflections on 
Origins and Death", i: Robin Schott (ed.), Birth, 
Death and Femininity. Philosophies of 
Embodiment. Bloomington and Indianapolis: 
Indiana University Press, 2010, p. 211-251. 
 
Ågotnes, Knut: “Filosofi og filosofihistorie: et 
trøblete samliv. Only philosophers and fools 
waste time on the unknowable. Rex Stout: 
Please Pass the Guilt”, Norsk Filosofisk 
Tidsskrift, 4-2010, pp. 291-301. 
 
Aarø, Ane : "Merleau-Ponty's Concept of Nature 
and the Ontology of Flesh." Biosemiotics: 
Volume 3, Issue 3 (2010), Page 331.   
 
Aarø, Ane:  "Phenomenological Perspectives on 
Philosophical Didactics." Analecta  
Husserliana. Phenomenology and 
Existentialism in the Twentieth Century,  
Vol 105 - ch. 20. 
 


