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Instituttleders hilsen 
 
Seminarmodellen ved examen philosophicum 
ble innført som et prøveprosjekt ved to 
fakultet (Juss og Mat-Nat) høsten 2000. Med 
andre ord feirer seminarmodellen snart sitt 
første runde jubileum. Etter at den i 2002 ble 
gjennomført ved hele UiB, utgjør examen 
philosophicum en stor del av instituttets 
virksomhet, ifølge administrasjonssjefen ca. 
70 %. Examen philosophicum trenger med 
andre ord oppmerksomhet. Og 
oppmerksomhet har exphil den siste tiden 
fått, på flere måter, med både negative og 
positive konsekvenser.  
 
De positive først: etter en lang prosess har vi 
nå fått 7 nye faste exphil-stillinger, riktignok 
bare 60 %-stillinger (med all undervisning lagt 
til høsten). Etter vedtak i fakultetsstyret 25. 
mai er disse blitt tilbudt stilling (i alfabetisk 
rekkefølge): Espen Gamlund, Gunnar Karlsen, 
Egil Olsvik, Morten Opsal, Øyvind Stokke, 
Richard Sørli og Vibeke Andrea Tellmann. Vi 
gratulerer og ønsker alle hjertelig velkommen 
til FoF! 
 
På nevnte fakultetsstyremøte fikk i tillegg fire 
av våre lærere ved exphil utvidet sine 
stillinger fra 60 % til 85 %: Hans Marius 
Hansteen, Trygve Lavik, Anita Leirfall og Gro 
Rørstadbotten. Disse fire vil inngå i en gruppe 
exphil-lærere som fra 1. januar 2011 får et 
særlig ansvar for utvikling av de ulike 
fakultetsvariantene ved exphil. Med denne  

 
 
 
nyordningen har instituttet kommet et 
betydelig steg videre i sitt arbeid for å styrke 
fakultetsorienteringen ved examen 
philosophicum. FoF gratulerer med 
stillingsutvidelsene! 
 
Vi har omsider fått et klart exphil-budsjett å 
forholde oss til, noe vi i og for seg er fornøyd 
med, men konsekvensene av dette er 
bekymringsfulle: at vi har måttet redusere 
omfanget av undervisningen, er noe vi kan 
leve med, men verre er det at vi til høsten 
må redusere antall seminargrupper og derfor 
ikke vil kunne tilby seminarmodellen til alle 
studenter som måtte ønske det. Dette er en 
utvikling vi liker dårlig. Her har vi ubetinget 
støtte fra Rådet for førstesemesterstudier, 
som i sitt siste møte (18. mai) vedtok 
følgende uttalelse: "Rådet ønsker å 
opprettholde prinsippet om at 
seminarmodellen tilbys de studentene som 
ønsker denne, slik praksisen har vært".  
 
Vi er vant med å kjempe for examen 
philosophicum. Dette skal vi fortsette med. 
 
Jeg ønsker studenter og ansatte ved FoF god 
sommer! 
 
Hilsen 
Vigdis Songe-Møller 
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Høstens undervisningstilbud 
 
På fagstudiene i filosofi og idéhistorie ble 
høstens undervisningstilbud vedtatt i 
instituttrådsmøtet i mars. Det ser slik ut: 
 

UNDERVISNINGSTILBUD 
HØSTEN 2010 

 

FIL113 Innføring i samtidsfilosofi: 
Bjørn Holgernes og Claus Huitfeldt 
FIL304/IDH304 Prosjektoppgave:   
Erik Brown 
IDH201 Politisk idehistorie:               
Jørgen Pedersen 
DIDAFIL1 Fagdidaktikk:  Hans Marius 
Hansteen  
Åpne emner: FIL211/212/213/301/302/                           
303 + IDH301/302 
Erik Brown: Sannhet og relativisme/Truth and 
relativism 
Bjørn Holgernes: Eksistensfilosofi og Sartre 

Kåre Johnsen: John McDowells Mind and 
World 
Helge Pettersen: Mennesket i det senmoderne 
rommet 
Konrad Rokstad: Fenomenologi 

 
  
7 nye masterkandidater 
 
Vi må tilbake til vårsemesteret 2007 for å 
finne et høyere tall på uteksaminerte 
masterstudenter enn våren 2010. I alt syv 
studenter har dette semesteret avlagt sin 
eksamen, alle i filosofi. De syv (med oppgitt 
avhandlingstittel) er: 
 

• Rebecka Ahvenniemi: ”Om Martin 
Heideggers og Theodor W. Adornos 
syn på sannhet, om måten de 
relaterer sannheten til kunsten på, og 
om den rollen mennesket får i forhold 
til virkeligheten i denne prosessen” 

• Kari Hoftun Johnsen: ”A 
conceptualization of the new urban 
masses in Africa, a critical discussion 
of the ’lumpenproletriat’” 

• Ingjald Finjord: ”En tilnærming til 
forholdet mellom subjektivitet og 
intersubjektivitet i Søren Kierkegaard 
sin filosofi via Knud E. Løgstrup sin 
kritikk av Kierkegaard” 

• Torstein Krossnes: ”Rorty og 
Gadamer: en perspektivistisk lesning 
av et hermeneutisk sannhetsbegrep” 

• Torbjørn Olseth: ”Identitet og 
integrering – et eksistensfilosofisk og 
fenomenologisk perspektiv”. 

• Eirik Høyer Leivestad: ”Det ondes 
problem – Kroppsforming, fascisme, 
etikk” 

• Simen Ulsaker: ”Makt, frihet og 
subjektivering hos Foucault”.      

 
Kandidatene ble takket av på instituttets 
sommeravslutning fredag 18. juni, der Claus 
Huitfeldt i sedvanlig stil holdt en høytidelig så 
vel som humoristisk tale for dem. Vi 
gratulerer så mye også her og takker for de 
årene dere har tilbrakt hos oss. Lykke til 
videre!  

 

 
Vårens nye mastere i filosofi, ved 6 av dem. 
Fra venstre: Rebecka Avhenniemi, Ingjald 
Finjord, Kari Johnsen, Eirik leivestad, 
Torbjørn Olseth & Simen Ulsaker (Torstein 
Krossnes var ikke til stede da bildet ble 
tatt). 
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Ralph Jewell over i en ny fase 
 
Ralph Jewell går over i pensjonsisttilværelsen 
fra august. På instituttets sommeravslutning 
fredag 18. juni ble det naturligvis behørig 
markert at inneværende semester er Ralphs 
siste før en ny tilværelse som emeritus. 
Instituttleder Vigdis Songe-Møller, Alois 
Pichler, Sidsel Aamodt Sveen, Gro 
Rørstadbotten, Claus Huitfeldt og Konrad 
Rokstad holdt alle taler for den kommende 
pensjonisten. 
 



 
Ralph Jewell – lyttende til en av mange taler 
om seg selv 
 
I tillegg til Ralphs særlige pedagogiske og ikke 
minst menneskelige egenskaper, trakk flere 
fram hans innsats og engasjement for 
utenlandsstudentene, der han i snart en 
generasjon har undervist disse til Examen 
philosophicum – på sitt særegne og 
oppofrende vis.   
 
Hans studier i grunnleggelsen av 
meteorologien som fag og frontfiguren 
Wilhelm Bjerknes ble også trukket fram, med 
sterke oppfordringer om å ferdigstille og 
publisere noe av dette. 
 
Ralph har også et annet jubileum over 
sommeren. I den forbindelse vil nok vår 
bulletin returnere med en mer 
fyldestgjørende hyllest av Ralph Jewells liv og 
virke.   

 
 
7 nye lektorer ved Examen 
philosophicum 
 
Etter over et års tilsettingsprosess ble det 
endelig ansettelse i de syv utlyste 
lektorstillingene til Examen philosophicum. 
Ansettelsene skjedde i fakultetsstyret 25. 
mai, noe forsinket i forhold til den 
opprinnelige planen.   
 
Det er ingen grunn til å legge skjul på at 
dette har vært en nokså krevende 

tilsettingsprosess – fra begynnelse til slutt. 
Både omfanget (ca. 40 søkere) og ikke minst 
en del personaljuridiske problemstillinger 
bidro til det. I lys av dette er det ekstra 
gledelig nå å kunne presentere de nye 
lektorene. De syv som ble innstilt fra 
instituttets side var: Espen Gamlund, Gunnar 
Karlsen, Egil Olsvik, Morten Opsal, Øyvind 
Stokke, Richard Sørli og Vibeke Andrea 
Tellmann. Disse har nå fått tilbud om stilling. 
 
Egil Olsvik har fått tilbud om annen stilling og 
vil takke nei, og i skrivende stund er det ikke 
helt avklart hvor mange av de øvrige som 
aksepterer tilbudet om stilling. Det som 
imidlertid allerede er klart, er at Espen 
Gamlund allerede har akseptert tilbudet, og 
han tiltrer dermed over sommeren. Gamlund 
var blant de ”eksterne” søkerne som nå er 
tilbudt stilling, og en kort presentasjon er 
derfor på sin plass.   
 
Gamlund er 34 år gammel og avla i fjor 
doktorgrad ved Universitetet i Oslo, på 
avhandlingen A Change of Heart. Essays in the 
Moral Philosophy of Forgiveness. Han har 
undervisnings- og veiledningserfaring fra alle 
nivåer, og har allerede rukket å publisere 
flere artikler innenfor etikk og miljøfilosofi. 
Hans doktorgradsavhandling er for øvrig 
antatt for publisering på Universitetsforlaget.    
  
 

 
Espen Gamlund: Ny lektor ved ex. phil. 
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Prosjektmidler til ”Arbeidsmiljø 
for innvandrere på flerkulturelle 
arbeidsplasser” 
 
Sosialfilosofigruppen (v/ Paola de Cuzzani) 
har nylig blitt tildelt DKK 361 000 i støtte fra 
Nordisk Ministerråd til prosjektet 
”Arbeidsmiljø for innvandrere på 
flerkulturelle arbeidsplasser”.  
 

Prosjektet skal undersøke arbeidsmiljøet på 
flerkulturelle arbeidsplasser i tre ulike 
nordiske land, og med grunnlag i disse komme 
med anbefalinger til arbeidsmiljøtiltak som 
kan bidra til høyere sysselsetting blant 
innvandrere samt til forbedret integrasjon.  
 
FoF gratulerer med tildelingen! 
 
 

 
Egil Olsvik sier takk for seg 
 
Egil H. Olsvik, som i flere år og i ulike 
posisjoner har vært knyttet til instituttet, har 
valgt å forlate oss til fordel for 
Politihøgskolen. Her har han fått tilsetting 
som førsteamanuensis i 100 % stilling fra 
høsten av.  
 
Olsvik har vært en særdeles synlig og aktiv 
medarbeider i sin tid hos oss, og har vist et 
forbilledlig og ofte utadrettet engasjement 
for filosofifaget. I tillegg til hans ulike 
undervisningsoppgaver, må hans utrettelige 
innsats for ”Filosofi i skolen” trekkes fram. 
Her hadde han også i flere semestre ansvar 
for vårt videreutdanningstilbud for lærere.  
Nevnes må også hans ulike fagformidlende 
aktiviteter, f. eks. med opptredener på 
”Forskningsdagene” og universitetets faglig-
pedagogiske dag.  
 

 
Egil Olsvik i en av sine positurer – her i hvit 
frakk. 

Vi takker Egil så mye for tiden ved FoF, og 
ønsker han all mulig lykke i sin nye stilling ved 
Politihøgskolen! 
 
Avslutningsvis lar vi Egil selv komme til orde 
med en avskjedshilsen:  
 
Takk for dere! 
 

Ja, så har tiden kommet til å takke for meg – eller 
rettere sagt, kanskje; dere. Jeg går nå over i fast 
stilling som Førsteamanuensis i psykologi ved 
Politihøgskolen, og vil derfor flytte fra Bergen i 
sommer. Dette har medført at jeg har utviklet 
klare symptomer på s.k. kognitiv dissonans, altså 
en motivasjonell diskrepans mellom rasjonalitet og 
emosjonalitet.  
  
Da jeg kom til Bergen for 14 år siden, var jeg i 
sterk tvil om hvorvidt jeg ville gjøre filosofi til et 
studiefag, eller bevare det som en kjær hobby. 
Jeg valgte etter hvert psykologistudiet, men 
penset meg så inn igjen på filosofisporet.  

 
Nå har jeg altså på nytt dreiet over i det 
psykologiske feltet. Skjønt, med en annen 
synsmåte. Det å få veksle mellom to kulturer – en 
noe spekulativ og en mer konkret – har lært meg å 
puste med begge lunger. Jeg har blitt et 
akademisk amfibium.  
  
Det å få være en del av det filosofiske miljø, også 
her i Bergen, har vært veldig godt, selv om man jo 
ikke kan legge skjul på den til dels eks-sentriske 
kulturen som råder, med dens vekslende 
rommelighet, også for slike som meg.  

 
Så litt velment kritikk: hvis FoF nå bare endelig 
erkjenner at det faktisk også foregår verdig 
aktivitet hinsides Nygårdshøyens horisont (”enn si 
12/13”), så tror jeg at instituttet kan klare seg 
bra i den utfordrende tiden som nå demrer.  
  
FoF har jo ikke lykkes i å rekruttere nærmest noen 
av sine ferdige stipendiater til vitenskapelige 
stillinger. Det må vel være litt dumt å erkjenne en 
slik konstant ”brain-drain”? Hva må gjøres? Bergen 
har jo historisk oppveid Oslo. Quo vadis? 
            
 Til sist; tusen takk for dere! – Det har vært meg 
en sann glede å få dele mange gode år med dere. 
Ha en strålende sommer – jeg har lovet meg selv å 
spise jordbær hver eneste dag, når jeg da ikke 
mediterer over subjektivitetens transcendentale 
historisitet. Far vel! 
 
Med vennlig hilsen 
Egil Olsvik 

 
 
 

 
 
 



Den 60. internasjonale 
fenomenologikongress 
 
Vi minner om at FoF i år er vertskap for den 
60. internasjonale fenomenologikongressen i 
regi av The World Institute for Advanced 
Phenomenological Research and Learning. 
 
Årets tema er ”Logos and Life 
phenomenology/Ontopoiesis reviving 
antiquity” og konferansen går av stabelen den 
10.-13. august, startende med en mottagelse 
for de ca. 70 deltakerne den første av 
dagene. 
 
Fyldig dekning av innholdet kan ventes på 
våre nettsider på et senere tidspunkt.  
 
 
 

Tilsetting i emneansvarsstillinger 
ved Examen philosophicum 
 
I det samme fakultetsstyremøtet som det ble 
ansatt sju nye universitetslektorer til Examen 
philosophicum, ble det også gjort tilsetning i 
fire delstillinger (25 %). Det er her snakk om 
en utvidelse av noen av de eksisterende 60 %-
stillingene. I tillegg til noe mer undervisning, 
vil stillingene bl. a. innebære lagledelse, 
faglig og pedagogisk utviklingsarbeid og 
evaluering i tilknytning til det aktuelle 
emnet. 
    
I utgangspunktet var det 8 søkere til de 
internutlyste stillingene, der følgende nå er 
ansatt: Hans Marius Hansteen, Trygve Lavik, 
Anita Leirfall og Gro Rørstadbotten. Disse 
tiltrer sine nye 85 % stillinger fra årsskiftet.  
 
 
 

Ex. phil. i andre semester ved 
Institutt for biologi 
 
Det er nå på det nærmeste avklart at Institutt 
for biologi ønsker å legge Examen 
philosophicum til det andre semesteret i 
bachelorgraden. De ønsker også å 
videreutvikle tilbudet innholdsmessig i 
samarbeid med FoF.    
 
For FoF er dette ubetinget gode nyheter, 
ettersom det vil dempe noe av ”høst-vår”-
problematikken knyttet til ex.phil.: En 
forholdsmessig større andel av den totale 
kursporteføljen kan med dette legges til 
vårsemesteret enn det som er tilfelle nå. 

Nyordningen vil innføres fra og med 
vårsemesteret, og det vil snarlig settes ned en 
arbeidsgruppe som skal utvikle det nye 
opplegget.  
 
 
 

NFR-evaluering utsatt 
 
Som tidligere nevnt, er de filosofiske 
fagmiljøene i Norge for tiden under 
evaluering av Norges forskningsråd.   
 
Den opprinnelige planen var at 
evalueringsrapporten skulle foreligge før 
sommeren, men den er nå utsatt. Etter det vi 
har fått oppgitt, vil den nå være ferdigstilt 
medio september.     
 
Forklaringen på forsinkelsen er til dels at 
både FoF og IFIKK i Oslo har hatt en del 
innsigelser til hvordan tallgrunnlaget er brukt 
i den stort sett kvantitative faktadelen av 
rapporten.    
 
 

Asylmottaksstudium! 
 
FoF står som kjent faglig ansvarlig for 
videretutdanningsemnene ”Norge som 
innvandringsland”, bestående av fire moduler 
á 15 studiepoeng. Utdanningsdirektoratet, 
region Vest samt Hero (den største 
driftsoperatøren av asylmottak) har nå fattet 
interesse for den ene av modulene i dette 
studiet, som nå vil tilrettelegges spesielt for 
ansatte i asylmottak. Mediene har også lagt 
merke til studiet, og det har nylig vært 
oppslag i NRK så vel som BA.  
 

 
Filosofiske innsikter på nye veier…? 

 
 
 
 



Høstens instituttlunsjer og 
instituttseminarer 
 
Til høsten vil instituttseminarene stå i 
politikkens, blant annet 
universitetspolitikkens, tegn. Etter forslag fra 
studentene vil vi ta opp spørsmål knyttet 
til universitetenes stadig sterkere tilpasning 
til markedsmekanismer. Dette er også temaet 
i siste nummer av Vardøger (”Vitenskapen og 
kampen om universitetene”), og vi har fått 
med oss to filosofer blant bidragsyterne i 
dette nummeret: Hans Ebbing og Audun Øfsti. 
Stipendiat Simen Øyen vil ta for seg 
spørsmålet om hvordan filosofer og 
humanister kan bidra i debatten omkring vår 
samtids globaliserte problemkomplekser, og 
Lars Svendsen vil snakke om frihet. 
 
Program for instituttseminarene i høst: 
 

• Torsdag 26. august: Hans 
Ebbing: "Universitetet - bedrift eller 
akademisk republikk?" 

• Torsdag 30. september. Audun Øfsti: 
"Om trusler mot akademisk frihet - og 
noen inntrykk fra en avvikling" 

• Torsdag 30. oktober. Simen Øyen. 
(Tittel kommer senere) 

• Torsdag 25. november. Lars 
Svendsen: "Begreper om frihet" 

 
 
Instituttlunsjer høsten 2010 
 

• Torsdag 2. september. Vi ønsker våre 
nye exphil-lærere velkommen til FoF. 
Én av dem, Espen Gamlund, vil si litt 
om sin egen bakgrunn og presentere 
et prosjekt han arbeider med: "The 
ethics of regifting" 

• Torsdag 7. oktober. Ole Martin 
Skilleås: "Vin og estetikk" 

• Torsdag 4. november. Vigdis Kvam: 
"Samfunnets behov for filosofifaget" 

• Torsdag 2. desember. Randi 
Brodersen: ”Island(sk) i 2010 - mellem 
saga og vulkanudbrud” 

 
 
 

Plan for høstens 
instituttrådsmøter 
 
Plan for instituttrådsmøtene i det kommende 
semesteret ble vedtatt i det siste 
instituttrådsmøtet. Den ser slik ut: 

 
• Torsdag 9. september kl. 12.15 – 

14.00 
• Torsdag 7. oktober kl. 12.15 – 14.00 
• Torsdag 11. november kl. 12.15 – 

14.00 
• Torsdag 9. desember kl. 12.15 – 14.00 

 
I tillegg er det berammet et ekstraordinært 
møte 26. august for å behandle ulike 
problemstillinger knyttet til sensur og 
sensorordning.   
 
Merk at instituttrådene fra høsten legges til 
torsdagene, som heretter blir instituttets 
faste møtedag i stedet for mandagene.  
 
 

 
 
 
 
FoF-folk i aksjon 
 
Koblingene mellom musikk og filosofi er, av 
ukjente grunner, flerfoldige ved vårt institutt. 
Her er enda en som er vel verd å nevne. Vår 
nokså nytilsatte stipendiat Hein Berdinesen 
er også aktiv musiker, i bandet Syntax 
TerrOrkester som i disse dager har gitt ut 
platen ”Land her o!”. Den er anmeldt flere 
steder i det siste, f. eks. i:   
 
http://www.vg.no/musikk/artikkel.php?artid
=10006605 
 
Simen Øyen, stipendiat ved SVT og med sterk 
tilknytning til vårt institutt har nylig returnert 
fra sitt nesten ettårige Kina-opphold. Han har 
utvist sedvanlig stor aktivitet og har bl. a. 
annet skrevet et titalls kronikker og artikler i 
norske aviser, mange Kina-relatert. Noen av 
de viktigste: ”Blankpusset ustillingsvindu” 
(Klassekampen 0405.2010) og ”Kinesernes 
sivile ulydighet” (Aftenposten 25.05.2010). 



 
I samarbeid med sin medstipendiat på SVT, 
Ole Jacob Madsen, har Øyen også nylig 
lansert en antologi på Cappelen Akademiske 
forlag: Markedets fremtid - Kapitalismen i 
krise? Bokens redaktører har invitert et 
knippe forskere fra humaniora og 
samfunnsvitenskapene til å forsøke besvare 
dette spørsmålet. Boken henvender seg til 
samfunnsengasjerte lesere som ønsker å 
forstå markedsøkonomiens ringvirkninger  
på kultur, samfunn og politikk. Vil 
finanskrisen medføre et idéhistorisk 
epokeskifte, eller vil kapitalismen og 
markedsliberalismen likevel overleve? Finnes 
det egentlig noe alternativ? Er kapitalismen 
demokratisk? Har finanssektoren blitt en for 
mektig aktør? Er det egentlig krise? Vil Kina 
overta USAs rolle som verdensimperium? Er 
forbrukerkulturen myndiggjørende eller 
undertrykkende? Er kritikken av kapitalismen 
lenger relevant?  
 

 
 
Interesserte kan lese mer om boken på: 
http://www.uib.no/svt/forskning/publikasjon
er/nybok-markedets-fremtid 
 
Lars Svendsen har fått nok en pris, denne 
gangen Fangenes testamente, som deles ut 
hvert år av Aktive Fredsreiser i samarbeid 
med Institutt for Fredsforskning (PRIO). Vi 
viser til nettsidene for en mer utførlig 
omtale: 
http://www.uib.no/fof/nyheter/2010/05/pris
-til-lars-svendsen-fangenes-testamente 
 
FoF gratulerer! 
 
Nevnes må også den anmeldelsen hans bok 
”The Philosophy of Evil” nylig fikk i Financial 
Times - av alle steder. Her blir boken anmeldt 
sammen med tre andre bøker om samme 
tema av Terry Eagleton, Tzvetan Todorov og 
John Hick. Anmelder er Julian Baggini 

(redaktør av The Philosphers Magazine), og 
Svendsens bok står seg godt i det til dels 
prominente selskapet. Vi siterer fra Bagginis 
anmeldelse:  
 
    It is Svendsen, however, who offers the    
     most comprehensive analysis – one that  
     resists the twin errors of too narrow or too  
     loose a definition. His clear, logical but  
     essentially humane analysis of evil does not  
     boil all evil down to one thing, but places its  
     variants in four general categories   
 
http://www.ft.com/cms/s/2/f70d8fde-6f64-
11df-9f43-00144feabdc0.html  
 
Svendsen har for øvrig nylig hatt en 
forelesning, "The Nature of Evil", på ICA i 
London.  
 
Wittgensteinarkivet & FoF får nok en gang en 
Yggdrasil-stipendiat i 2011. Det er Todor 
Polimenov fra Sofia. Han skal være her 1.2.-
31.5.2011. Nærmere presentasjon kommer. 
 
Allerede i august får Wittgensteinarkivet & 
FOF også 3 Erasmus-stipendiater. I tillegg 
kommer det folk under NordForsk- prosjektet:  
 
http://wab.aksis.uib.no/wab_jnu-vwab.page. 
 
10. mai arrangerte forskergruppen "Wine 
between Science and Aesthetics" med Ole 
Martin Skilleås som en sentral figur 
konferansen "Cognition and Perception". Her 
var det tre utenlandske forskere, fra England, 
Skottland og Frankrike som talte om emnet - i 
tillegg til vår egen Mette Hansen. 
 
Dagen etter var det workshop der i alt ni 
personer deltok aktivt for å fremme forskning 
på emnet på flere måter, ikke minst gjennom 
kritisk drøfting av hverandres arbeider. 
 
Anita Leirfall holdt invitert foredrag på Den 
nasjonale filosofifestivalen i Kragerø den 4.-6. 
juni. Tittel på foredraget var "Kant om tro og 
viten". Før det, 19. mai, deltok hun på 
heldags boksymposium over Svein Engs bok 
Rettsfilosofi samt "Workshop on Critical 
Realism" ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 
28.-30. mai 2010. 
 
Leirfall er for øvrig medarrangør av 
”Sommermøtet” i regi av Norsk Forening for 
Rettsfilosofi. Foredragsholder er Helge 
Høibraaten og foredragets tittel er: "Carl 
Schmitt om unntakstilstand, terror og 
geriljakrig", Universitetet i Oslo, 7. juni 2010. 



Vi nevner også at hun er blant de inviterte 
samarbeidspartnerne i forskningsprosjektet 
"Causation in Science. An interdisciplinary 
study of causal processes", Universitetet for 
miljø- og biovitenskap. Det kan det leses mer 
om her:  
http://sites.google.com/site/ranilillanjum/re
search/causation-project 
 
Eilert Jan Lohne har i det siste holdt flere 
foredrag om etikk i offentlig forvaltning, bl. 
a. for Riksrevisjonen på Gardermoen og for 
"Profesjonsetisk nettverk"(workshop) på NHH. 
 
Jonas Lillebø hadde et innlegg med 
tittelen Translation as paradigm in culturally 
diverse societies på konferansen: La 
traduction/la transmissibilité et la 
communication transculturelle dans les 
sciences sociale i Paris 10-11 mai. 
 
Ole Martin Skilleås deltok på Nordisk selskap 
for estetikks konferanse i Lahti, Finland 3. - 
6. juni med innlegget "Patterns of Attention: 
Perception in Wine and Literature". 
 

 

 
Med blikk på markedet og kapitalismen: 
Antologiredaktørene Simen Øyen og Ole 
Madsen 
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Halberg, Claus: "Væren i fri dressur: om 
fremmedelementet i Merleau-Pontys 
fenomenologi", Prosopopeia  1/2010 
 
Labukt, Ivar Russøy : ”Rawls on the 
Practicability of Utilitarianism”, Politics, 
Philosophy and Economics. 
 
Madsen, Ole Jacob og Johannes Servan : 
”En interaktiv type”, Nytt norsk Tidsskrift, 1-
2/2010  
 
Pichler, Alois : ”Towards the New Bergen 
Electronic Edition”, i Wittgenstein After His 
Nachlass. History of Analytic Philosophy 
Series, Palgrave Macmillan, pp. 157-172 
 
Walderhaug, Marianne: ”Normalitetens 
komplekse individualitet”, Aktuelt for 
kriminalomsorgen 4/2009 
(http://img3.custompublish.com/getfile.php/1
090439.823.fqsdbactsp/Aktuelt+4+2009.pdf?
return=www.kriminalomsorgen.no) 
 
Øyen, Simen : ”Paradokser i Sartres filosofi 
og vår samtid”, Norsk Filosofisk Tidskrift, 1-
2/2010. 
 
Øyen, Simen & O. J. Madsen (red.) : 
Markedets fremtid – kapitalismen i krise?, 
Cappelen 2010. 


