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Instituttleders hilsen 
 
Denne utgaven av FoF-bulletinen demonstrerer et 
imponerende aktivitetsnivå ved instituttet, både 
når det gjelder studentundervisning, 
forskerutdanning, gjesteforelesere, møter og 
forskning. Det er en glede og et privilegium å 
kunne ta over som leder for et dynamisk institutt 
med så mange dyktige medarbeidere. Utfordringen 
til oss alle er nå er å bygge videre på det solide 
fundament som har vært lagt av vår tidligere 
Instituttleder, Vigdis Songe-Møller. 
 
Filosofi- og idéhistoriemiljøet i Norge har vært 
gjennom en lang og omstendelig 
evalueringsprossess i regi av NFR. Nytten av selve 
evalueringen står kanskje ikke helt i forhold til den 
tid og de ressurser som har vært brukt. Imidlertid 
gir en slik evaluering oss en mulighet til å vurdere 
hva vi gjør bra, hva vi kan bygge videre på, og 
hvordan vi kan forbedre oss. 
 
Paradoksalt nok er det kanskje den delen av vår 
virksomhet som har fått minst oppmerksomhet i 
NFR-evalueringen som bør prioriteres høyest de 
neste årene. Det er førstesemesterstudiene som er 
den dominerende del av instituttets virksomhet, 
både i antall ansatte, i undervisningsoppaver, og 
budsjettmessig.  Exphil og exfac er ikke 
sidevirksomheter til fagstudiene. Samtidig er disse 
fagene ressurser nå når NFR lanserer sitt 
forskningsprogram SAMKUL, som skal ta opp 
samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger ved 
blant annet å utfordre rådende kunnskapsregimer.  
 
FoF har gjennom sin tilknytning til alle 
Universitetets fag og fakulteter en unik mulighet 
til styrke humaniorafagenes relevans for andre fag, 
ikke bare innenfor rammen av 

førstesemesterstudiet, men også innenfor 
fagstudiet. Det er et stort behov for den ekspertise 
vi har, innenfor helsefagene, bioteknologi, miljø og 
utvikling, økonomi og  informasjonsteknologi.   
 
Etter min mening bør vi styrke det tverrfaglige 
undervisningssamarbeid og tverrfaglige 
forskningssamarbeid i tiden fremover. 
Samtidig er det viktig at vi vektlegger at vi skal 
være et institutt som driver forskning på filosofiens 
egne premisser, ikke fordi forskningen 
nødvendigvis er relevant for dagens 
problemstillinger eller samfunnsmessige 
utfordringer. Kriteriet på god forskning skal være 
at det er god filosofi, ikke at forskningen er nyttig. 
Vi skal stille spørsmål ved grunnleggende 
forutsetninger og verdier, uten at vi trenger å 
etterspørre den samfunnsmessige relevans. Det har 
gode filosofer alltid gjort, og det skal vi også 
fortsette å gjøre. Nye ideer som radikalt stiller 
spørsmålstegn ved generelt aksepterte tenkemåter 
har nettopp ført til nye måter å organisere 
samfunnet på, både på godt og vondt. Et filosofisk 
fagmiljø som tar opp de mest grunnleggende 
spørsmål uten å måtte forholde seg til den 
umiddelbare relevans er kanskje, paradoksalt nok, 
også den mest nyttige filosofiske forskning. 
Det er likevel en spenning mellom nødvendigheten 
av å utvikle filosofifaget på filosofiens egne 
premisser samtidig som filosofifaget tilbyr den 
relevans som samfunnet legitimt etterspør. Vår 
felles utfordring er å bygge et fagmiljø som er 
tungt fagfilosofisk, men som samtidig og nettopp 
derfor også er samfunnsmessig relevant. Jeg gleder 
meg til  å ta fatt på denne oppgaven sammen med 
alle ved FoF. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Reidar Lie 
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Nyhetsbrev fra Institutt for 
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Kevin Cahill med ny bok på 
Columbia University Press  
 
Kevin Cahill har nå fått utgitt boken The Fate of 
Wonder - Wittgensteins Critique of Metaphysics 
and Modernity på svært velrenommerte Columbia 
University Press (et såkalt nivå 2-forlag i 
”tellekantsystemet”). 
 
Boken slippes i disse dager. 
 
I boken vil Cahill minne oss på den viktige rollen 
som undringen, knyttet til menneskets plass i 
verden og ikke minst språkets rolle, spilte i 
Wittgensteins filosofi og kulturkritikk. 
 
Cahill bygger sin tolkning på den såkalt resolutte 
lesningen av Tractatus, samt en ”terapeutisk” 
forståelse av Wittgenstein sin sene filosofi, og viser 
hvordan Wittgenstein sine tanker om kulturelle og 
åndelige spørsmål spilte en kontinuerlig og viktig 
rolle i arbeidene mellom Tractatus og 
Philosophische Untersuchungen.   
 
På lenken nedenfor kan man lese mer om boken: 
 
http://cup.columbia.edu/book/978-0-231-15800-
8/the-fate-of-wonder 
 
 

 
Rett fra trykken: Th e Fate of Wonder 
 
Utgivelsen av denne boken er utvilsomt en 
begivenhet både for institutt og fakultet, i tillegg 
til at det er en flott fjær i forfatterens hatt.   
 
Vi gratulerer Kevin hjertelig med boken! 

 
 

Høstsemesteret i gang 
 
Med i alt 284 eksamensoppmeldinger til våre emner 
på fagstudiene, kan vi vise til en god utvikling i 
forhold til fjorårets høstsemestertall på 215. Vi 
legger merke til de høye tallene særlig for det nye 
kurset i etikk, politisk idéhistorie samt kurset i 
Interkulturell kommunikasjon.  
 
STUDENTER HØSTSEMESTRENE 2009 - 2011 

KURS  2009  2010  2011 

DIDAFIL I Filosofisk didaktikk 2 6 5 

FIL103 Logikk, språk, vitskapsfil. 25 0 30 

FIL111 Filosofiske grunnspørsmål 0 0 2 

FIL113 Samtidsfilosofi 40 36 3 

FIL211 Valemne 1      59 26 34 

FIL212 Valemne 2 9 4 13 

FIL213 Valemne 3 13 10 19 

FIL214 Valemne 4 0 0 5 

FIL22B Miljøfilosofi 0 0 1 

FIL225 Moderne politisk teori 8 1 2 

FIL227 Innføring i etikk   0 0 29 

FIL250 Bacheloroppgåve 8 10 6 

FIL301 Forkningsemne 1 14 7 11 

FIL302 Forkningsemene 2 6 7 12 

FIL303 Forskningsemne 3 5 6 4 

FIL304 Prosjekt master 8 10 6 

FIL350 Fil. mastergradsoppgåve  11 7 10 

IDH201 Politisk idéhistorie 55 78 51 

IDH250 Bacheloroppgvåve 0 5 4 

KVIK205 Kjønn og filsofi 0 0 1 

LOG101 Gyldighet og konsistens 4 2 4 
SPIK250 Interkulturell kommun. 0 0 32 
SUM   259 215 284 

 
Ved Examen philosophicum arrangeres det høsten 
2011 176 kurs, noe mindre enn de siste årene.  
 
Samlet tall på eksamenoppmeldte studenter pr. 1. 
oktober ligger på 2 354, marginalt mindre enn i 
2010 (2 410) og markant lavere enn i 2009, da det 
var 2 548 studenter. 
 
76 % av studentene har valgt å følge 
seminarmodellen – noe høyere enn i fjor (71 %) – 
men lavere enn i 2009 (81 %). 
 
Alle studentene som ønsket det, har fått tilbud om 
seminarmodellen.  
 
På kursene i Akademisk skriving har det meldt seg 
601 studenter til eksamen denne høsten, noe som 
faktisk er markant høyere enn de siste årene. I alt 
tilbyd det 20 kurs i høst. 
 
Ved Tekst og kultur-emnet var det meldt seg 352 
studenter til høstens eksamener, hvorav 257 (73 %) 
tar seminarvarianten. Det tilbys 10 seminargrupper 
denne høsten. 
 
På vårt tredje exfac-emne, Språk og 
kommunikasjon, er det 324 som har meldt seg til 
eksamen i høst.     



Nye masterstudenter 
 
Instituttet har fått åtte nye masterstudenter til 
dette høstsemesteret.  
 
De åtte er: 
 

• Maria Gamman 
• Anje Muller Gjesdal 
• Stian Lidsheim Gundersen 
• Regina Mbabazi 
• Sara Bruteig Olsen 
• Felster Ssonko 
• Kristine Hognerud Træland 
• Oda Elisabeth Tvedt 
 

Vi ønsker de nyankomne velkommen til instituttet 
og lykke til med to givende år som filosofistudent 

 
 
Undervisningstilbudet for 
vårsemesteret 2011 
 

Undervisningstilbudet for vårsemesteret 2012 ble 

vedtatt av instituttrådet i septembermøtet. Det vil 

se slik ut: 

 

Emnekode Emne Faglærer 

FIL111 Filosofiske grunnspørsmål A. Granberg 

O. M. Skilleås 

FIL112 Klassiske tekster A. Utaker 

FIL105/226 Sinnsfilosofi E. Brown 

FIL222A/B Miljøfilosofi T. Lavik 

FIL225 Moderne politisk teori J. Pedersen 

FIL304/IDH304 Prosjektoppgave A. Utaker 

IDH111 Innføring i idéhistorie P. DeCuzzani/N. Gilje 

IDH202 Idéhistorie – teori/metode P. DeCuzzani/N. Gilje 

LOG101 Gyldighet og konsistens Claus Huitfeldt 

FIL211  Plato: The Sophist E. Breidal 

 Nietzsche H. Pettersen 

 Metafysikk/logikk, 

mereologi 

C. Huitfeldt 

 Aestethics O. M. Skilleås 

DIDAFIL II Filosofisk fagdidaktikk H. M. Hansteen 

NOIN623 Unge flyktninger H.C. Farsethås 

NOIN624 Arbeidsmiljø på flerkult….. H.C. Farsethås 

 
I tillegg vil forskningsgruppen for sosialfilosofi og 
politisk teori holde et forskningsseminar i 
sosialfilosofi (De Cuzzani, Farsethås, Venneslan 
m.fl.). 

 

Ny PEK-søknad: Digitale 
støttesystemer for exphil 
 
FoF søker igjen midler fra ”Program for Evaluering 
og Kvalitetsutvikling”.  I de siste tre årene har FoF 
blitt tildelt midler til beslektede prosjekter som 
omhandler kvalitetsutvikling av 
førstesemesterstudiene. For 2012 søkes det om 
midler til utvikling av digitale støttesystemer for 
examen philosophicum. Prosjektets 
hovedmålsetting er å utarbeide en digitalisert 
undervisnings- og læringsplattform for examen 
philosophicum som på kort sikt muliggjør en 
effektiv problembasert gruppeundervisning som en 
del av undervisningen, og på lengre sikt muliggjør 
en digital tilrettelegging av undervisningsmateriell 
og pensum. 
 
Utgangspunktet for prøveprosjektet er at web 2.0 – 
som er en fellesbetegnelse for blogger, wikier 
m.m. – muliggjør digitale løsninger som åpner for 
samarbeid og deling av innhold mellom brukere.  
Det sentrale digitale verktøyet som er tenkt 
benyttet i dette prosjektet er en wiki. En wiki er 
en webside som tillater samarbeid mellom 
brukerne; de kan legge til, fjerne og redigere 
innhold. Wikier kan i høyere undervisning benyttes 
på en rekke forskjellige måter.  I dette 
prøveprosjektet er wikier tenkt brukt til å utvikle 
felles, brukergenererte skriveprosjekter, og til å 
utvikle en felles brukergenerert kunnskapsbase. 
FoF vil bruke midlene det søkes om til å lage en 
ex.philwiki der studentgrupper – som en del av et 
helhetlig undervisningsopplegg – skal skrive 
leksikonartikler. Disse artiklene vil være 
tilgjengelige for andre studenter på ex.philwikien, 
og vil således utgjøre en brukergenerert 
kunnskapsbase. 
 
 
 

Østerriksk orden til Kjell S. 
Johannessen og Tore Nordenstam 
 
Om noen fortsatt ikke skulle ha fått det med seg: 
Tore Nordenstam og Kjell S. Johannessen ble nylig 
tildelt det østerrikske æreskorset av 1. klasse for 
vitenskap og kunst av Østerrikes ambassadør 
Lorenz Graf.  
 
Det er naturligvis for sitt forskningsarbeid knyttet 
til Ludwig Wittgensteins filosofi, to av våre emeriti 
nå hedres på denne måten. 
 
Ordenen ble utdelt i en tilstelning på den 
østerrikske ambassaden i Oslo 8. september, der 
bl. a. institittuttleder og leder av 
Wittgensteinarkivet var til stede. Senere ble de to 
hedret lokalt på instituttet, i en mottakelse på 
Wittgesnteinarkivet.  

 



 
Kjell S. Johannessen og Tore Nordenstam 

 
Det er selvsagt umulig å ikke nevne at det blant 
nordmenn bare er Thor Heyerdahl som tidligere har 
fått æreskorset – men dog bare av 2. klasse!   
 
FoF gratulerer begge prisvinnerne også her. 
 

 
Høstens gjester 
 
Instituttet har denne høsten en rekke gjester, på 
kortere og lengre opphold, særlig knyttet til 
Wittgensteinarkivet. Vi nevner her noen av dem:  
 
Antti Kuusela er gjesteforsker ved 
Wittgensteinarkivet i perioden 8. oktober – 20. 
november, der han skal arbeide med prosjektet 
Wittgenstein and neuroscience.  
 

 
Antti Kuusela 
 
Senere denne høsten vil Anniken Greve, 
Universitetet i Tromsø, være her for å arbeide med 
sitt prosjekt om Wittgenstein: The historical 
author and Narrative Theory´s implied author. Det 
vil også Cato Wittusen ved Universitetet i 
Stavanger; han besøker oss i forbindelse med sitt 
prosjekt Wittgenstein on humour and the notion of 
a point of view. 
 
 

Vi minner også her på at Pär Segerdahl fra Uppsala 
Universitet skal holde en gjesteforelesning ved 
instituttet den 27. oktober (16.15-18.00). Tittelen 
på forelesningen er "The protagorean grammar of 
moral certainty", og mer informasjon vil finnes her: 
 
http://www.uib.no/fof/gjesteforelesnin
g/2011/10/gjesteforelesning-paa-fof-
ved-p-r-segerdahl-fra-uppsala-
universitetet 
 
Den 9. november vil dessuten nok en gang Thomas 
Krogh visitere oss etter initiativ fra Gruppe for 
sosialfilosofi og politisk teori. Han vil da holde 
foredraget "Republikanerne: Om Pocock og Skinner 
og den republikanske tradisjonen".  Foredraget er 
basert på en artikkel Krogh skrev i Historisk 
tidsskrift (nr 2  2010) som kan hentes her: 
 
http://www.idunn.no/ts/ht/2010/02/art03 
 
 
 

Jerome Letourneur 
 
...vil noen allerede ha støtt på i korridorene på 
Sydnesplassen og kanskje også slått av en prat 
med. Jerome er tilknyttet Wittgensteinarkivet, via 
NFR sitt Yggdrasil-program. Han er vanligvis 
tilknyttet Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 
 
Han vil være gjesteforsker ved WAB fram til 30. 
juni neste år, der han skal arbeide med 
doktorgradsprosjektet sitt: “The Wittgensteinian 
notion of album as paradigm of comprehension: a 
manuscript's study”.  
 

 
Jerome Letourneur 
 
Vi ønsker Jerome lykke til med hans videre opphold 
på Wittgensteinarkivet og ved FoF. 

 

 



Ruth Macklin på visitt 
 
 
Ruth Macklin fra Albert Einstein College of 
Medicine i New York besøkte Bergen i september 
og holdt en forelesning for første års 
medisinerstudenter i et samarbeidsarrangement 
mellom etikkundervisningen arrangert av Institutt 
for samfunnsmedisin og exphil-undervisningen 
arrangert av FoF. Ruth Macklin er en av verdens 
ledende bioetikere, har vært president for The 
International Association of Bioethics, og har i lang 
tid vært rådgiver for Verdens helseorganisasjon. 
Hun er en av de mest etterspurte gjesteforelesere, 
og har en rekke undervisningsoppdrag i Latin 
Amerika, Afrika og Asia, i tillegg til USA og Europa. 
 
 

Thomas Pogge 
 
I starten av forrige måned hadde instituttet 
storfint besøk: Thomas Pogge, velrennomert 
professor i moralfilosofi ved Yale University og 
forskningsdirektør ved Center for the Study of Mind 
in Nature, var her og holdt gjesteforelesning om 
”Poverty, Health and Justice”.  
 
I tillegg til tankevekkende innspill knyttet til 
fattigdom og global rettferdighet, presenterte han 
også organisasjonen ASAP (Academics Stand Against 
Poverty) - en internasjonal organisasjon av forskere 
som arbeider for å øke akademikeres 
gjennomslagskraft i spørsmål knyttet til 
fattigdomsbekjempelse. Organisasjonen tar nå 
sikte på å få fotfeste også i Norge. 
 
Forelesningen ble arrangert i samarbeid med 
Bergen Resource Center for International 
Development, og hadde uvanlig godt oppmøte. 

 

 
Thomas Pogge, Leitner Professor of Philosophy 
and International Affairs, Yale University 
 
Mer om ASAP kan finne på hjemmesidene deres: 
 
http://academicsstand.org/ 
 
Thomas Pogge selv kan man finne mer om på 
denne lenken: 
 
http://pantheon.yale.edu/~tp4/index.html 
 

Årets Durham-seminar avholdt 
 
Årets samarbeidsseminar med studenter fra 
University of Durham gikk av stabelen i 
måpnedsskiftet september/oktober. I år var det 
studenter fra University of Durham som visiterte 
oss, og de stilte med 6 studenter som sammen med 
et tilsvarende antall fra vårt institutt hadde to 
dager med faglig og sosialt samvær. 
 
Denne gangen hadde studentene selv fått et større 
ansvar for organiseringen av og innholdet i 
seminaret, og etter det vi kan bedømme gikk dette 
fint! 
  
Alexander Myklebust heter studenten som skal ha 
mye av æren for at arrangementet forløp 
smertefritt også i år. Takk til han! 
 

 
Hans Christian Farsethås ansatt 
som videreutdanningslektor 
 
I fakultetsstyrets oktobermøte ble Hans Christian 
Farsethås fast ansatt som universitetslektor knyttet 
til videreutdanningsemnene ”Norge som 
innvandringsland”, som FoF har det faglige 
ansvaret for. Farsethås har i flere år vært knyttet 
til instituttet – som midlertidig lektor ved disse 
emnene og som forsker på ulike 
arbeidslivsrelaterte prosjekter i forskningsgruppen 
for sosialfilosofi og politisk teori.  
 

 
Hans Christian Farsethås 
 
Vi håper og tror at ansettelsen kan skape en sårt 
tiltrengt stabilitet og forutsigbarhet rundt våre 
viderutdanningstilbud knyttet til ”Norge som 
innvandringsland”, og gratulerer Hans Christian 
med fast ansettelse!  
 

 
 
 



Erik Brown ny nestleder ved FoF 
 
Professor Erik Brown er valgt til ny nestleder ved 
FoF, sanksjonert av instituttrådet i august-møtet. 
Funksjonen innebærer i hovedsak 
stedfortrederansvar for instituttleder.  
 
I inneværende semester vil for øvrig  
styrings-/utvalgsstrukturen ved instituttet være 
den samme som før, men skal grundig vurderes i 
tiden som kommer. Instituttrådet vil 
førstegangsbehandle saken på det kommende 
oktobermøtet. 
 
 

Vin og ekspertise 
 
Ole Martin Skilleås og Gunnar Karlsen var begge 
inviterte til å delta på konferansen “Wine and 
Expertise” arrangert av The Centre for the Study of 
the Senses ved University of Londons School of 
Advanced Study. Det hele foregikk ved University 
of Londons Paris Institute 13. oktober, og samlet 
30 deltakere fra åtte nasjoner. 
 
Noe av poenget med konferansen var å drøfte 
ekspertise ut fra flere akademiske fagområder, og 
Ole Martin var invitert til å holde hovedinnlegget 
på vegne av filosofien. Hans innlegg “Why Trust 
Experts – in Wine?” drøftet utfordringene for ideen 
om estetisk ekspertise i forhold Jerrold Levinsons 
utlegning fra 2002 av det han kaller “Hume’s Real 
Problem”. Han hadde ikke forestilt seg at Levinson 
selv skulle være tilstede, men det var han – 
sammen med flere av de andre toppene ved New 
York Universitys filosofiske institutt.  
 

Ole Martin Skilleås i hardt arbeid, sammen med 
(f.v.) Barry C. Smith, Ophelia Derpy, Neil Beckett, 
Jonathan Cohen, NN og Jerrold Levinson.  
 
Gunnar Karlsen var invitert til å kommentere 
psykologen Dominique Valentins forsøk. Hun 
presenterte resultater om eksperter og novisers 
sortering av smaks- og duftopplevelser på tre ulike 
nivå. Gunnar Karlsen mente at denne forskningen 
er metodisk svært solid, men påpekte at disse 
resultatene ikke alene kunne underbygge 
vesentlige konklusjoner.  

Etter ni timer med innlegg, kommentarer og en 
liten rundebordssamtale var det tid for noen 
empiriske undersøkelser i Caves Legrand.  

 
 
Humanioras fremtid – ny antologi 
 
Fredag 2. september ble boka ”Humanioras 
fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og 
samfunn” sluppet på Studia, der flere av 
redaktørene og bidragsyterne ellers har tilknytning 
til FoF. Redaktørene – Finn Birkeland, Simen Øyen 
og Ingrid Müftüoglu, har skrevet første kapittel: 
”De unyttige. Fortolkningsvitenskapenes fremtid i 
det nye akademia”. De øvrige kapitlene er skrevet 
av forskere ved UiB og UiO: Nils Gilje, Torgeir 
Skorgen, Kari Jegerstedt, Gry Brandser, Simen 
Andersen Øyen, Gunnar Aakvaag, Kyrre Kverndokk, 
Jan Helge Solbakk og Pål Veiden. Etterordet er ført 
i pennen av Helge Jordheim.  
 
Bokslippet ble annonsert med gjesteforelesning på 
Studia ved Jan Reinert Karlsen, førstelektor ved 
Senter for vitenskapsteori og bl. a. faglig 
koordinator for de nye dannelsesemnene. Han 
stilte spørsmål ved nytten av dannelse: I akademia 
og i samfunnet for øvrig vektlegges den 
instrumentelle nytten av utdanning og forskning i 
stadig større grad. Kunnskapens egenverdi 
erstattes av dens nytteverdi. Hvilken bruk har vi da 
for dannelsesemner og tverrfaglige refleksjoner i 
denne utviklingen? 
 
Boken har allerede vakt interesse og debatt og har 
fått mange anmeldelser. En av dem kan man finne 
her: 
 
http://www.salongen.no//bulletin/show/679316_
humanioras-fremtid?ref=mst 
 

 
Tre glade redaktører 
 
Vi gratulerer redaktørene med initiativet og boken! 

 
 
 
 
 



Jørgen Pedersen har disputert 
 
Jørgen Pedersen, flerårig timelærer i politisk teori 
ved FoF og stipendiat ved SVT, disputerte 
07.10.2011 for ph.d-graden ved universitetet i 
Bergen med avhandlingen ”Habermas’ Method: 
Rational reconstruction”. 

 

 
Jørgen Pedersen, ph.d 
 
FoF gratulerer med vel gjennomført disputas! 
 
Jørgen har for øvrig vært aktiv på 
publiseringsfronten ellers i det siste. I tillegg til 
avhandlingen har han artikkelen  “Justification and 
application: The revival of the Rawls-Habermas 
debate” til trykking i Philosophy of the Social 
Sciences.  
 
Sammen med Jean-Phillipe Deranty publiseres 
dessuten bokanmeldelsen “Beyond communication: 
A critical study of Axel Honneth's social philosophy 
i Critical Horizons, Volum 11. (3), s. 497-500. 
 

 
Møte om nyutgivelse av Bergen 
Electronic Edition 
 
Wittgensteinarkivet arrangerte i månedsskiftet 
september/oktober et internasjonalt møte om en 
ny utgave av Bergen Electronic Edition. Deltakerne 
inkluderte Joachim Schulte, Brian McGuinness, 
Jonathan Smith fra Trinity College/Wren Library, 
Cambridge og Alfred Schmidt fra det østerrikske 
nasjonalbilblioteket, Wien – i tillegg til lokale 
representanter fra UiB og UB. 
 
Møtet inngår i WAB sin planlegginng i samtaler med 
Oxford University  Press om en ny utgave av Bergen 
Electronic Edition. 

 
 
 
 
 

Høstens timelærere 
 
Selv om behovet for midlertidig ansatte, særlig ved 
exphil, har minket kraftig de senere årene – 
hovedsakelig som følge av de siste faste 
ansettelsene - har vi fortsatt et knippe av denne 
kategorien også i dette høstsemesteret. 
 
Ved exphil arbeider i høst Arne Magnar Rygg, Heinz 
Wilhelm Krüger, Ole Woldseth og Øystein Hide i 
ulike vikarstillinger. Deirdre Smith og Helle Nyvold 
har dessuten kombinasjonsstillinger med kurs både 
på exphil og Akademisk skriving.  
 
På kursene i Akademisk skriving har vi i tillegg hyrt 
inn følgende timelærere: Matti Wiik, Reier 
Schoder, Rebecka Avhenniemi, Pål Steiner, Ole 
Skogseide og Jostein Gundersen.  
 
Ved Tekst og kultur-emnet er Finn Birkeland, Tore 
Ueland, Morten Auklænd, Irene Hareide, Trine 
Mjanger og Johan Fredrik Getz hyrt inn og på 
emnet i Språk og kommunikasjon vil man finne 
Ingrid Næss, Mari Lysne og Janne Sønnesyn.  

  
 
FoF-folk i aksjon 
 
Helge Pettersen holdt 10. september innlegg på 
seminaret "Om møtepunkter mellom filosofi språk 
og kunstnerisk utviklingsarbeid" i regi av 
Forskningsgruppen for filosofi, språk og kunst. 
Forelesningen hadde tittelen "Kunstens krise i det 
senmoderne i Baudrillards sikt". 
 
Øystein Hide har oversatt boken Et annet 
verdensborgerskap av Seyla Benhabib (professor i 
politisk filosofi ved Yale). Benhabib er i boken 
opptatt av problemstillinger knyttet til 
flerkulturalitet og kosmopolitisme - hun mener bl. 
a. at ingen kultur er «ren», men formes og 
omformes i kontakt med andre kulturer. Boken 
utgis i serien Cappelens upopulære skrifter. 
 
Retorisk forum, fortsatt sorterende under vårt 
institutt, har nylig (22. oktober) hatt seminar i 
samarbeid med den nyopprettede 
forskningsgruppen for filosofi og retorikk. Her holdt 
Hans Marius Hansteen foredrag om ”Retorikk, 
estetikk og poitikk hos Kant”, mens Gro 
Rørstadbotten hadde innlegg om "Den upartiske 
betrakterens retorikk. Om Adam Smiths 'The 
Theory of Moral Sentiments'". Arnfinn Åslund og 
Inga Undheim hadde også innlegg. 

 
 
 
 
 
 
 



En løypemelding…  
 
Som kjent har vi to tilsettinger under behandling. 
Til alle som lurer på når disse blir ansatt, meldes 
det at bedømmelseskomiteen ventelig vil 
ferdigstille sitt arbeid medio desember, senest.  
 
Prøveforelesninger og intervjuer vil da trolig finne 
sted i februar en gang, og instituttets innstilling vil 
kunne sendes i tide til at det kan behandles av 
fakultetsstyret i mars-møtet, eventuelt april-
møtet. 
 
Dersom alt går som det skal, bør de to nyansatte 
være på plass den 1. august 2012. 

 
 
Studentrepresentanter i 
instituttrådet 
 
Studentene har avholdt valg på sine representanter 
i instituttrådet. De tre nye er: Alexander 
Myklebust, Runar B. Mæland og Martin Rosendahl. 
 
Varamann er Stian Gundersen. 
 
I fagstudieutvalget vil Oda Tvedt møte dette 
studieåret. Hun fungerer også som fagutvalgets 
kontaktperson mot instituttet. 

 
 
Jubilanter 
 
Vi har hatt tre jubilanter etter sommerferien. De 
tre er: 
 

• Trygve Lavik rundet 50 år den 4. juli. 
• Jan Mogens Vårdal ble 60 den 7. august 
• Helle Nyvold ble 50 år den 9. oktober 

 
Blomster er avsendt. Gratulerer til alle 3 også her. 
 
Det nevnes også at to av våre stipendiater har 
rukket å bli fedre siden sist bulletin; Jonas Lillebø 
og Johannes Servan. Gratulerer til dem også! 

 
 

 
 

Publikasjoner 

 
Vi har fått melding om følgende publikasjoner 
etter sommerferien, i tillegg til de som ellers er 
nevnt annet sted. 
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