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Instituttleders hilsen 
 
Dette nyhetsbrevet viser at vi nå har lagt et godt 
grunnlag for vårt arbeid de neste par årene. Vi har 
fått nye rekrutteringsstillinger, både stipendiater 
og postdoktorstillinger. Vi har fått tilslag på våre 
søknader til NFR. Vår utfordring er å ta tak i denne 
muligheten vi nå har til å legge grunnlaget for å 
etablere et internasjonalt sterkt forskningsmiljø. 
En av våre oppgaver det neste halve året er å 
identifisere de forskningsprosjekter som gjør best 
bruk av de ressurser vi har i Bergen samtidig som vi 
velger temaer der vi har mulighet til å komme med 
viktige bidrag.  
 
Jeg skriver dette fra et møte i Delhi der filosofer, 
økonomer, og byråkrater sammen prøver å legge 
grunnlaget for hvordan vi skal lage et sosialt 
sikkerhetsnett i en situasjon av ekstrem 
ressursmangel. Dette angår fundamentale 
prioriteringsspørsmål, men også normative og 
begrepsmessige analyser om forholdet mellom 
nyttemaksimering og egalitarianisme, og forholdet 
mellom forskjellige goder som finansiell sikkerhet 
og helse. Dette er et område der filosofisk 
ekspertise blir ønsket velkommen, og vi er med i et 
forskningssamarbeid de neste fem år der vi skal 
komme med konkrete forslag til forbedring av 
eksisterende metoder. Dette vil bli utvidet til Kina, 
men mer om dette neste gang. 
 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
Reidar Lie 

Tildeling av midler til 
institusjonsforankrede NFR-
prosjekter 
 
Som ledd i oppfølgingen av fjorårets nasjonale 
evaluering av filosofi og idéhistorie, ble det fra UiB 
sin side søkt om midler til to prosjekter: 
 

1) ”Philosophy, Neuroscience and Ethics”  
2) ”Development and organization of two 

research training courses for PhD students 
in philosophy and History of Ideas”. 

 
Vi kan nå, etter lang og omstendelig 
søknadsbehandling, endelig gratulere oss selv: 
Begge prosjektene har fått støtte, og begge har 
praktisk talt fått tildelt midler i tråd med det 
opprinnelige søknadsbeløpet. 
 
Første prosjekt har fått tildelt i alt kr. 2,65 
millioner fordelt over 3 år, mens prosjektet som 
skal organisere og iverksette nasjonale 
forskerutdanningskurs har fått tildelt 1,9 millioner 
for tilsvarende periode. I sum snakker vi dermed 
om en tildeling på i alt kr. 4,55 millioner. 
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FoF er for øvrig også meddeltaker i prosjektene 
”Applied Ethics: Technology and governance of 
Health and Natural Resources” (NTNU) og ”Justice 
in Conflict” (UiTø) 
 
 

Tildeling av midler til ”Poetry and 
Philosophy. Poetical and 
Argumentative elements in 
Plato´s philosophy  
 
NFR sin Fagkomité for humaniora har nylig vedtatt 
hvilke prosjekter som skal få finansiering over det 
såkalte ”Fellesløftet”, som betegner de ekstra 200 
millioner kronene Kunnskapsdepartementet og 
universitetene stilte til rådighet for Fri 
prosjektstøtte (FRIPRO) i tillegg til de midlene som 
fordeles gjennom FRIHUM-ordningen 
 
21 prosjekter får bevilgning. Prosjektene har en 
total bevilgningsramme på 133 millioner kroner for 
hele prosjektperioden.  
 
Prosjektet ”Poetry and Philosophy. Poetical and 
Argumentative Elements in Plato´s Philosophy” er 
en av de 21 prosjektene som nå har fått støtte. Det 
er instituttets antikkgruppe v/ Vigdis Songe-Møller 
som står bak denne søknaden. 
 
Innvilget beløp er på kr. 6 658 000, hvorav NFR og 
UiB bidrar med halvparten hver. Midlene er bl. a. 
tenkt brukt til en postdoktorstilling og et 
doktrogradsstipend. I søknadens beskrivelse av 
prosjektet finner man bl. a.: 

 
The aim of the project is to investigate the relationship 
between the poetical and the philosophical in Plato, and 
the kind of unified philosophical discourse 
that results. The project as a whole will look at Plato´s 
conception of philosophy as a separate genre, in 
opposition to and cooperation with other 
ancient literary genres. The project thus operates along 
the intersection between literature and philosophy. We 
will investigate different ways of interpreting the very 
form that Plato perfected for the conduct of philosophy: 
the philosophical dialogue. 
 
Vi gratulerer Vigdis så vel som instituttets antikk-
gruppe! 
 
   

Ny stipendiatstilling 
 
Like før jul ble instituttet, i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2012, tildelt en 
postdoktorstilling. 
 
I forbindelse med revidert budsjettbehandling i 
fakultetets januarmøte fikk vi på toppen av dette 
en stipendiatstilling - i tillegg til de fem hjemlene 
vi allerede disponerer. 
 
Stipendiatstillingen har en viss merking fra 
fakultetsstyret på seg, ettersom den i følge 

vedtaket skal brukes ”….til utviklingsforskning eller 
nasjonal evaluering av filosofi”. 
 
Dette innebærer at vi i kommende fireårsperiode 
vil ha 6 universitetsstipend og ett 
postdoktorstipend ved FoF. Eksternfinansierte 
stipendiater og postdoktorer kommer i tillegg til 
dette. 
 
Stillingsutlysning og andre ting forbundet med 
denne stillingen vil behandles på 
instituttrådsmøtet i mars. 
 
  

Smådriftsmidler 
 
Ordningen med smådriftsmidler er videreført også i 
2012, og tildelingen av midler er allerede i gang. 
FoF har fått 332 500 til disposisjon dette året.  
 
I alt har vi mottatt søknader på i alt kr. 481 000, 
det aller meste (372 000) søknader fra de ulike 
forskningsgruppene. 
 
En del søknader havner dermed på venteliste, men 
med et par unntak har de som er innstilt fått de 
midlene de har søkt om. 
 
 

Symposium: ”The Relation 
between Theory and Empirical 
Research in the Social Sciences 
and the Humanities” 
 
Fredag 13. og lørdag 14. januar arrangerte Knut 
Ågotnes symposiet “The Relation between Theory 
and Empirical Research in Social Sciences and the 
Humanities”. Som tittelen antyder tematiserte 
symposiet problemstillinger som har opptatt Knut 
selv den siste tiden, jf. i den forbindelse artikkelen 
”En hardt tilkjempet frihetsfølelse – Om 
hjernevask, humanister og samfunnsvitere” som 
han publiserte i Nytt Norsk Tidsskrift i fjor:  
 
http://www.idunn.no/ts/nnt/2011/01/art01 
 
Hovedforeleserne var Jason Glynos, Senior 
Lecturer in Political Theory at the Department of 
Government, University of Essex og Frank 
Ankersmit, Professor of Intellectual History and 
Historical Theory at the University of Groningen. 
 
Andre bidragsytere, i tillegg til Knut selv, var Randi 
Gressgård og Dag Erik Berg (begge ved UiB), Erling 
Sandmo (professor i historie ved UiO) og Anniken 
Greve (professor i litteratur ved UiTø). 
 
Arrangementet var godt besøkt, trass i at det 
delvis var lagt til en lørdag (!) og ble en faglig 
givende og verdig markering av Knut sin overgang 
til emeritustilværelsen. 
 



 
Professor Frank Ankersmit 
 

 
Driftsmidler basert på publisering 
 
I forbindelse med Universitetsstyrets behandling av 
budsjettet for 2012, ble det også vedtatt å innføre 
en ordning med personlige driftsmidler basert på 
publikasjonspoeng for perioden 2008-2010. De som 
har oppnådd gjennomsnittlig 1 publikasjonspoeng i 
denne treårsperioden, vil motta kr. 20 000 i 
personlige driftsmidler for 2012. 
 
Det Humanistiske fakultet har mottatt 1 320 00 til 
ordningen. Ved FoF vil 6 ansatte få tildelt midler. 
 
 

Seminarserie om ”Vanens og 
tradisjonens fenomenologi” 
 
Inneværende vårsemester vil Forskningsgruppen for 
fenomenologi og eksistensialisme arrangere en 
seminarserie om ”Vanens og tradisjonens 
fenomenologi”. Programmet blir som følger.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fellesseminar mellom 
forskningsgruppen for analytisk 
filosofi og Wittgensteingruppen 
 
 
Forskningsgruppen for Wittgenstein-relaterte 
studier og forskningsgruppen for analytisk filosofi  
arrangerer et felles seminar i vårsemesteret 2012. 
Seminaret er åpent for ansatte og studenter, og 
programmet er som følger: 

 
 

Bergensnettverket for kvinner i 
filosofi 
 
…er sikret drift i ytterligere et år, etter at det nå 
er klart at de får likestillingsmidler fra UiB også i 
2012.  
 
Nettverket har fått tildelt 308 000 til ulike tiltak, 
bl. a. en større konferanse på vårparten. Det er 
fortsatt Gro Rørstadbotten og Mette Hansen som 
står for ledelsen av nettverket.  
 
Vi minner om nettverkets nettsider, der man bl. a. 
vil finne program for våren. 
 
http://www.uib.no/fof/ressurser/bergensnettverk
et-for-kvinner-i-filosofi/ledelse-og-ressursgruppe 
 
 

James C. Klagge – gjesteforsker i 
mars 
 
1. mars vil professor James C. Klagge ankomme 
instituttet for en måneds opphold som 
gjesteforsker. 
 

Fredag 24.02: Ordstyrer: Anne Granberg 
Ane Faugstad Aarø: Barbaras & Maldiney.  
 
Fredag 23.03: Ordstyrer: Johannes Servan 
Johannes Servan: Vane og historisitet 
 
Fredag 27.04: Ordstyrer: Ane F. Aarø 
Simen Andersen Øyen: Kunngjøres senere. 
 
Fredag 25.5.: Ordstyrer: Claus Halberg 
Anne Granberg: Begrepet "background" hos 
Dreyfus og Searle 
 
Fredag 15.06.: Ordstyrer: Simen A. Øyen 
Claus Halberg: Begrepet “l’institution” hos (den 
sene) Merleau-Ponty 
 
Seminarene finner sted kl. 14.15 – 16.00 og er 
åpent for alle ansatte og studenter. 
 
Lokale for seminarene kunngjøres senere. 

Fredag 27. januar, kl. 14.15-16.00:  
Harald Johannessen: "Naturvitenskapene vet 
best". 
 
Fredag 24. februar, kl. 14.15-16.00:  
Mette K. Hansen: The Character of Thoughts - 
The Case against Cognitive 
Phenomenology 
 
Fredag 23. mars, kl. 14.15-16.00.  
Gisela Bengtsson: Wittgenstein and the 
distinction between philosophy and science. 
 
Fredag 27. april, kl. 14.15-16.00:  
Innlegg ved en representant fra analytisk 
forskningsgruppe. 
 
Fredag 11. mai, kl. 14-15-16.00:  
Richard Sørli: Sensitiv semantikk: Forsøk på å ta 
tanken om at mening er bruk på et visst alvor. 
 
Innleggene presenteres på rom 218, 
Sydnesplassen 12/13. 



Klagge er til dagen professor i filosofi ved Virginia 
Polytechnic Institute and State University. I tillegg 
til Wittgensteinforskning, hans filosofiske 
hovedinteresse, har han de siste årene forsket og 
undervist også innenfor antikkens filosofi, bioetikk, 
metafysikk og politisk filosofi.  

 

 
James C. Klagge 
 
Det er  Wittgensteingruppen/Wittgensteinarkivet 
som står bak invitasjonen og oppholdet er gjort 
mulig ved hjelp av gjesteforskermidler/såkornmidler 
fra Meltzer-fondet.  
 
Klagge vil ha et par gjesteforelesninger i løpet av 
oppholdet, disse bekjentgjøres særskilt.  
 
Mer om Klagge og hans filosofiske profil finner man 
på hans hjemmeside: 
 
http://www.phil.vt.edu/JKlagge/Homepage.htm 
 
 

Minneord til Arild Haaland 
 
Torsdag 26. januar døde tidligere førsteamanuensis 
ved Filosofisk institutt, Arild Haaland, etter lengre 
tids sykdom. Med det har en av grunnleggerne av 
det filosofiske universitetsmiljø i Bergen gått bort.  
 
Haaland var fast ansatt ved instituttet fra 1961 til 
1987, først som universitetslektor og senere som 
førsteamanuensis. Ikke bare i disse årene, men alt 
lenge før han ble ansatt og også lenge etter at han 
gikk av, utfoldet han en samfunnsrettet virksomhet 
som er ganske unik. Den er unik både ved sin 
mangesidighet, ved sin intensitet, og for det 
enorme engasjement og ønske om å bidra til 
samfunnets beste. 
 
Haaland ga ikke bare ut fagfilosofiske bøker, slik 
som hans doktorgradsarbeid ”Nazismen i Tyskland” 
(1955). Det som preget hans forfattervirksomhet, 
har vært en strøm av bøker som på to måter går 
utover akademias rammer. For det første er de 
tilpasset et større publikum enn spesialistenes, og 
for det andre favner de usedvanlig vidt 
emnemessig. I boken ”Kirkedød og Gudsfrykt” 
(1964) tok han opp religionsfilosofiske problemer 

som engasjerte folk langt utover filosofenes 
rekker. Et av avsnittene, skildringen av 
Vøringsfossen, er en litterær perle, som ble tatt 
inn i Torbjørn Egners lesebok for grunnskolen. I 
boken ”Vekst og verdi” (1970) diskuterte han ikke 
bare innsiktsfullt teorier om det gode liv, men 
skrev som en engasjert veileder i større livslykke. 
Samtidig er det karakteristisk for Haaland at han 
hadde stor sans for de uprofesjonelle tenkernes – 
les: de store dikternes- bidrag til vår økte 
livsinnsikt, noe som har nedfelt seg i bøker som 
”Ibsens verden” (1977) og ”Shakespeare som 
tenker” (1982) 

 
Haaland virket også som samfunnsrefser og vøler av 
”det norske hus”. Han må sies å ha vært en av de 
siste store  folketalere i dette landet, som i 
utallige foredrag, og i utallige fora, preget flere 
generasjoner av iallfall innenbys tilhørerer på en 
slik måte at for bergensere flest ble han filosofen 
som var litt gal, men som også var et hakk klokere 
enn de jevnt fornuftige. Det som ble tydeligere 
med årene, var imidlertid Haalands ønske om å 
bygge opp noe positivt og ikke bare å være en 
refser av det han så som uforstand på ulike 
livsområder, fra utenrikspolitikk til skolepolitikk. 
Hans bok ”Skatt og det gode liv”, som han fullførte 
i sine senere år som ansatt ved Filosofisk institutt, 
hadde virkelig et presist politisk budskap, som han 
ønsket å gi en konkret plattform. 

 
Haalands utadrettede virksomhet kom spesielt 
kultur og kunst til gode: som vøler av vestlandshus 
og som mesen for varige kulturminner i vår by. Med 
utrettelig energi restituerte han med hammer og 
sag egenhendig klenodier i landsdelens byggeskikk, 
fra skrivergården på Hesthammer i Utne til 
Munthehuset i Sogn, for å nevne geografiske 
ytterpunkter. Hans ønske om å knytte stor kunst til 
vår by kom til uttrykk i hans arbeid for å få 
Stenersen-samlingen lokalisert i Bergen. Sammen 
med sin bror, advokat Wilhelm Haaland, bidro han 
sterkt til at det nye museet sto ferdig på den 
gamle jernbanestasjonens tomt i 1978. Dette er 
bare toppen av hans mangeårige virke for å spre 
verdifull kunst i denne byen. Vi som holder til på 
Nygårdshøyden, blir stadig minnet om hans 
generøse bidrag i så måte. 
 
Det filosofiske fagmiljøet i Bergen står i stor 
takknemlighetsgjeld til Arild Haaland. Han har gitt 
oss et eksempel på en filosof som bruker energien i 
rabulistens nedrivende aktivitet, til en enestående 
byggende, medrivende virksomhet. Han tok virkelig 
innover seg tradisjonen fra Platon, som legger vekt  
på at tenkere bruker sin filosofiske innsikt i 
samfunnets tjeneste. 
 
For venner og kolleger, Erik Brown 
 



 
Arild Petter Haaland (1919-2012)  
 
Vi gjengir også Arild Utakers minneord i Haalands 
bisettelse den 3. februar 
 
Vi har allerede lenge savnet Arild Haaland. I vårt 
miljø var han den som minnet oss om at filosofi 
også var noe annet enn det vi selv putlet med. 
Uredd, egenrådig og nysgjerrig, fremhevet han 
betydningen av det rare og av det avvikende. Med 
hans egne ord, ”det gjelder om å bli outsider så 
tidlig som mulig”. Selv viste han dette etter 
krigen i sin kamp mot blokkdannelse. Mot den 
”kalde krigen” satte han ”den frosne freden” 
(boken fra 1952) og i doktorgraden om nazismen i 
Tyskland avviste han hevnens felle med et motto 
fra Montaigne: ”Vi er alle mordere – av forsett, 
gjennom unnlatelse, av likegyldighet eller ved å 
overse”. Arild fabulerte også over ordlyden i sin 
egen dødsannonse. Hans forslag er en filosof 
verdig: ”Jeg døde i går – Arild Haaland”. At 
Haaland har gått bort er en del av livet. Men det 
som er dobbelt trist er at med han er det også en 
epoke eller en verden som er borte. Denne var 
friskere og friere enn den vi ofte ser rundt oss i 
dag, - enda ikke innhentet av lønnsomhet, nytte 
og produksjonspoeng. Etter Arild Haaland står vi 
enda mer ensomme tilbake. 
 
Arild Utaker 
 
 

Timothy Williamson på snarvisitt 
 
16. februar hadde instituttet, takket være en serie 
med tilfeldigheter som virket sammen, storfint 
besøk: Timothy Williamson, Wykeham Professor of 
Logic ved Universitetet i Oxford og således 
etterfølgeren til bl .a. Alfred J. Ayer og Michael 
Dummett, holdt gjesteforelesning ved instituttet.  

 

Forelesningen hadde tittelen "Imagination and 
Knowledge", og han argumenterte her for at den 
tradisjonelle oppfatningen av kunnskap og fantasi 
som motpoler bygger på en radikal misforståelse - 
ettersom fantasien også må betraktes som en 
kognitiv funksjon.  
 
Professor Williamson har de senere årene skapt seg 
et stort internasjonalt ry, bl. a.  gjennom bøker 
som "Knowledge and its Limits" (2000) "Identity and 
Discrimination" (1990), "Vagueness" (1994) og "The 
Philosophy of Philosophy" (2007). 

 

 
T. Williamson, Wykeham Professor of Logic 
 
Interesserte kan finne mer føde for tanke – og 
fantasi - på Williamsons hjemmeside ved University 
of Oxford:  
 
http://www.philosophy.ox.ac.uk/members/philoso
phy_panel/tim_williamson 
 
 

Litt studiestatistikk fra 
høstsemesteret 
 
Ved fagstudiene i filosofi og idéhistorie var det 
gledelig å se at de to nyopprettede emnene FIL227 
(Innføring i etikk) og PIK250 (Språk og 
interkulturell kommunikasjon) trakk godt med 
studenter, henholdsvis 15 og 21 møtte til eksamen 
på disse kursene.  
 
I sum var det 141 studenter som avla eksamen på 
våre ulike emner i høstsemesteret 2011, 
sammenlignet med 118 i det noe begredelige 
høstsemesteret i 2010.  
 
Tallet på avlagte mastereksamener var for øvrig 
uvanlig høyt i 2011 – i alt tok 16 eksamen dette 
året, hvorav 4 i høstsemesteret. Dette gir et 
merkbart utslag på studiepoengstatistikken og 
dermed også på pengesekken for neste år.  
 
Ved Examen philosophicum meldte det seg opp  
2 271 studenter i høstsemesteret, fordelt på 184 
kursenheter (totalt 188 for hele 2011). Dette er en 



nedgang på 139 studenter og 2 kursenheter i 
forhold til 2010. 
 
75 % av studentene fulgte seminarmodellen i 2011, 
marginalt høyere enn i 2010. Frafallet var også noe 
høyere i 2011. 
 
Samlet strykprosent ved exphil var 7 %. 
Stryktallene ved seminarmodellen er fortsatt lave 
(4 %), mens det ved skoleeksamen er markant 
høyere (20 %). Sistnevnte viser dog en gledelig 
utvikling fra tidligere år, den har ligget rundt 30 %. 
 
Ved Akademisk skriving tok 476 eksamen i sist 
høstsemester, marginale 1,1 % strøk på eksamen. 
 
Ved Språk og kommunikasjon var det 254 som tok 
eksamen, hele 25,6 % strøk dessverre dette 
semesteret – vesentlig høyere enn i fjor.  

 
Ved Tekst og kultur fulgte 189 studenter 
seminarmodellen – som ventet og som vanlig 
praktisk talt uten stryk (1,6 %). Det var det til 
gjengjeld på skoleeksamensmodellen: Her strøk 
12,5 % av de 72 studentene som tok eksamen.  
 
 

Masterkandidater fra 
høstsemesteret 
 
Følgende kandidater avla sin mastereksamen dette 
høstsemesteret, her med tittel på avhandling 
oppgitt (og veiledere i parentes) 
 

• Kristian Starheim: ”Kunnskapsproduksjon i 
eksperimentell molekylær medisin. 
Primerar for ein reflektiv livskunnskap” 
(Paola De Cuzzani) 

 
• Bente Madsen Taraldsøy: ”Hvordan kan 

man leve?” (Helge Pettersen/Bjørn 
Holgernes) 

 
• Svein Erik Stiansen: ”Tussmørket. Ikke-

stedet som kriseforståelse i det 
senmoderne rommet hvor også mulige 
løsninger og alternative strategier kan 
skimtes” (Helge Pettersen) 

 
• Espen Dragstmo: ”Jürgen Habermas og 

prøvingsrettens demokratiske legitimitet” 
(Jørgen pedersen/Jan Fridtjof Bernt) 

 
 
Nå i januar har for øvrig Marie Skjoldal avlagt sin 
eksamen, etter avhandling ”Om angst og 
kreativitet med henblikk på forholdet mellom 
eksitsensiell og patologisk angst” (Bjørn Holgernes 
var veileder). 
 
Vi gratulerer alle sammen med avlagt eksamen, og 
ønsker lykke til på den videre ferd i livet. 

 
 

Sarah Anna Szeltner 
 
...vil mange ha hilst på allerede. Hun er  
PhD-student ved Universität Kassel, men er nå 
gjest ved Wittgenstein-arkivet der hun vil drive 
studier i forbindelse med fullføringen av sin PhD-
grad.  
 
Det arbeides med å lage en såkalt Cotoutell-
ordning for henne, som vi regner med går i orden 
snart. Den vil innebære at vårt institutt (v/ Alois 
Pichler) får et fellesansvar – sammen med 
Universität Kassel - for veiledning mv. Hun skal 
etter planen være her hele dette året og det 
meste av 2013. 
 
Vi ønsker Sarah velkommen til instituttet! 

 

 
Sarah Anna Szeltner, PhD-student 
 
 

Nye ledere og utvalg 
 
Kevin Cahill er fra 1. januar 2012 nyvalgt leder av 
vårt forsknings- og formidlingsutvalg. Med seg i 
utvalget får han Paola De Cuzzani, Espen Gamlund 
og Hein Berdinesen. 
 
Kristin Sampson er fra samme tidspunkt leder av 
det formelt sett nyopprettede Utvalg for Examen 
philosophicum, som består av de emneansvarlige 
ved exphil samt faglig koordinator. 
 
Claus Huitfeldt fortsetter dessuten som leder av 
fagstudieutvalget - i tillegg til Erik Brown, Hans 
Marius Hansteen og Eilert Jan Lohne (vara). 
 
Vi ønsker nye og gamle ledere og medlemmer lykke 
til med utførelsen av sine verv!  
 
 

 



Tale Vik til Kunsthøyskolen 
 
Vår administrative exphilkoordinator har etter 
snart 10 år ved fakultetet - stort sett i den samme 
stillingen - valgt å slå til på et tilbud om en 
rådgiverstilling ved Bergen Kunst- og 
designhøyskole (som de nå kaller seg). Hun starter 
i stillingen den 1. mars.  
 
Tale skal i hovedsak arbeide med 
internasjonaliseringssaker i sin nye stilling. I første 
omgang har hun fått et års permisjon fra sin stilling 
hos oss.  
 

 
Tale Vik – i permisjon 
 
Koordinatorstillingen er nylig lyst ut som 1 års 
vikariat, og ny person vil – forhåpentligvis - være 
på plass i løpet av ca. 6 uker. 
 
Vi ønsker Tale til lykke til i sin nye stilling og 
takker så mye for lang, iherdig og ikke minst svært 
kompetent innsats i Examen philosophicoms 
tjeneste!  
 
 
 

FoF-folk i aksjon 
 

•••• Mette Hansen har vært på Australia-
opphold og i den forbindelse holdt en 
rekke innlegg:  
 
"Are kind properties phenomenally 
represented in visual experience?" ble 
avlevert ved University of Hong Kong 17. 
oktober. 

 
"On Cognitive Phenomenology",  University 
of Melbourne, 25. oktober 

 
"The case against Phenomenal 
Intentionality" Australia National 
University Canberra, 10. november 

 
"Are kind properties phenomenally 
represented in visual experience?", 

Metaphysics on the Beach Conference 
(Kiola), desember.   

 
I mars reiser hun for øvrig til Manila for å 
delta på en konferanse om Turing 
(University of La Salle). Her skal hun holde 
innlegget “On the Possibility of a 
Functionalist Characterization of Thoughts 
- a case against Cognitive 
Phenomenology”.   

 
•••• Anita Leirfall var i januar medarrangør og 

medlem av programkomiteen, samt Chair 
på flere av sesjonene på konferansen "The 
6th International Conference on The 
Philosophy of Computer Games", Madrid.  

 
I desember var hun dessuten medarrangør 
av Norsk Forening for rettsfilosofi sitt  
julemøte. Her holdt hun foredrag om 
”Vilkårene for rettferdig krig, i følge Hugo 
Grotius”. Professor Janne Haaland 
Matlary, UiO, kommenterte. 

 
•••• Jonas Lillebø deltok fredag 17. og lørdag 

18. februar på SVT med innlegget Om 
Amselle og kulturbegrepet på konferansen 
"Learning from nowhere - the becoming of 
culture: Intercultural and transcultural 
perspectives" arrangert av stipendiatene 
Simen Øyen Andersen, SVT og Johannes 
Servan, FOF. 

 
•••• Johannes Servan deltok og bidro – på 

samme konferanse - med innlegget 
Fremmederfaring i antropologiske studier 
av flyktninger. 

 
•••• Alois Pichler var i januar i Paris  og holdt 

innlegg om “Writing theory, philosophical 
albums, and digital humanities” ved  

          University of Paris 8/Maison des Sciences   
             de l'Homme. 
 
 

Publikasjoner 
 
Vi har fått melding om følgende publikasjoner hittil 
i år: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hansen, Mette Kristine:   
 
"Lenestolsfilosofi og fenomenalbevissthetens 
rolle i naturen", Norsk Filosofisk Tidsskrift nr. 3, 
2011.  
 
Utaker, Arild:   
 
“Quelque chose qui n’appertient ni à toi, ni à 
moi”. I HORS-SÉRIE SCIENCES ET AVINIR I, 
Janvier/Février 2012: La Philosophie de 
langage. Une archéologie saussurienne, Press 
universitaires de France 2002  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


