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Instituttleders hilsen 

I forrige uke gikk søknadsfristen for vår nye 

førsteamanuensisstilling ut og vi hadde da mottatt 

nesten 40 søknader. Vi har også gjennomført 

intervjuer med de tre høyest rangerte søkerne til 

stillingen i sinnsfilosofi/språkfilosofi. Vi plan-

legger ytterligere intervjuer til to vitenskapelige 

stillinger i januar, en postdoktorstilling og en 

førsteamanuensisstilling i antikkens filosofi. 

Søkerne kommer fra en rekke europeiske land og 

fra USA.  

 

Prosessen vi er gjennom demonstrerer med all 

tydelighet at Norge har et attraktivt arbeidsmarked 

for en akademisk karriere i filosofi. Vi kan tilby 

gode forskningsmiljøer, faste stillinger, og gode 

arbeidsbetingelser. Samtidig er det grunn til 

bekymring. Vi har flere personer enn noensinne i 

vårt doktorgradsprogram, og vi ønsker å øke 

rekrutteringen til masterprogrammet i filosofi. Det 

reiser spørsmålet om hvilken kompetanse master- 

og doktorgradskandidater bør ha etter å ha 

gjennomført et studium hos oss. Det er vår jobb å 

sikre at masterstudenter og doktorgradskandidater 

ved FoF tilbys et utdanningsløp som er på 

internasjonalt nivå. I strategiprosessen vi skal 

begynne neste år, både på fakultets- og 

instituttnivå, blir derfor en av våre største 

utfordringer: Hva bør vi gjøre for å sikre at vi 

utvikler et internasjonalt sterkt filosofimiljø i 

Bergen? Møtet med de internasjonale søkerne til 

stillingene våre viser med all tydelighet at vi har 

mulighet til det. Grunnlaget for en positiv 

utvikling er allerede til stede, men vi må være 

villige til å gjøre enda mer for å styrke kvaliteten 

på forskning og undervisning.  

 

Jeg gleder meg til å ta fatt på dette i året som 

kommer. Takk for et godt år, og en riktig god jul 

til dere alle.  

 

Med vennlig hilsen 

Reidar Lie 

Nytt fra Instituttrådet 

Her tar vi med de viktigste vedtakene gjort av 

Instituttrådet siden forrige bulletin: 

 

Restrukturering av forskningsgruppen/videre 

strategiprosess (sakene 2013-14, -23 og -26) 

Hovedprinsipper når det gjelder organisering av 

forskningsgruppene: 

 

1. Vi skal ikke ha instituttsanksjonerte forsker-

grupper, og det skal ikke være noe krav om at 

ansatte er med i forskergrupper. 

 

2. Hensikten med organiseringen av forskningen 

i områder eller grupper er: 

a. Synliggjøring ved å gi en oversiktlig og 

korrekt beskrivelse av det som faktisk 

foregår ved instituttet, først og fremst 

beregnet for personer utenfor instituttet. 

b. Synliggjøring internt for vårt strategiske 

arbeid. 

 

Det vil være tre hovedområder ved FoF, 

Metafysikk og epistemologi, Etikk, politisk filosofi 

og «Europeisk filosofi». Innenfor hvert av de tre 

hovedområdene skal og kan det finnes flere 

enkeltstående prosjekter, både fellesprosjekter og 

individuelle.  De tre andre områdene, Filosofi og 

tekstteknologi, Antikkens filosofi og Wittgenstein-

forskning vil fungere som tilleggsområder, det vil 

f.eks. si at ved nyansettelser vil det være en fordel 

om en person også har kompetanse innenfor ett av 

disse områdene, men de vil ikke bli ytterligere 

styrket ved nye, spesifikke utlysninger. Navnet på 

gruppene må anses som «placeholders» og kan om 

ønskelig justeres. 
 
Instituttseminarene – organisering og tilstede-

værelse (sak 2013-18) 

Deltakelse på instituttseminarene anses som en del 

av de vitenskapelig ansattes alminnelige arbeids-

plikt – med virkning fra vårsemesteret 2014. 

Grunngitt melding om fravær må sendes til 

FoF-bulletin 
Nyhetsbrev fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 



instituttleder i forkant av seminarene. Det 

forventes også at masterstudentene møter på 

seminarene.  

 

Ny leder av fagstudieutvalget/ny nestleder 
Ole Martin Skilleås har fra 1. august vært leder av 

fagstudieutvalget og overtok fra 1. oktober også 

funksjonen som instituttleders stedfortreder.  

 

Utlysning av ledig stilling som førsteamanuensis 

i filosofi  (sak 2013-14 og 2013-21) Se eget 

oppslag i bulletinen hvor instituttrådets kvalifika-

sjonskrav er tatt med. 

 

Plan for strategiprosess 2016-2019 

Instituttets strategiprosess vil bli koordinert med 

HFs strategiprosess. Prosessen skal ende opp i et 

strategidokument gjeldende for perioden 2016-

2019. Prosessen begynner ved FoFs allmøte i 

februar 2014. For mer informasjon, se sakspapirer 

og vedtak til sak 2013-25. 

 

Saksbehandlingen i saker av strategisk betydning 

ved FoF 

I og med at dette er en svært viktig sak som angår 

alle ansatte, tar vi med hele vedtaket her i 

bulletinen: 

 

1. Det understrekes at den normale måte for 

ansatte å få sine synspunkter inn i 

beslutningsprosessen er via Instituttrådet. 

Instituttrådets saker og vedtak er tilgjengelig 

for alle ansatte. Instituttrådets medlemmer har 

plikt til å ta opp forhold som grupperinger ved 

instituttet ønsker reist, og ansatte ved 

instituttet kan og bør ta kontakt med 

instituttrådets medlemmer før saker behandles 

slik at deres synspunkter kommer fram.  

 

Instituttrådet understreker betydningen av at 

rådets medlemmer har løpende kontakt med 

instituttets ansatte om saker der det forventes 

at ansatte eller grupper av ansatte har 

synspunkter som bør være med under 

behandlingen av saker.  

 

2. Spesifikt når det gjelder ansettelsessaker vil 

disse bli behandlet på to instituttrådsmøter. 

Det første møtet gjør et generelt vedtak om 

den retning Instituttrådet ønsker. Dette 

vedtaket sendes alle ansatte, som vil få 

anledning, enkeltvis og i grupper, å komme 

med synspunkter til neste instituttrådsmøte, 

der den endelige utlysningstekst legges fram til 

vedtak. Synspunkter sendes enten inn skriftlig 

10 dager før instituttrådsmøtet, eller formidles 

muntlig gjennom et av instituttrådets medlem-

mer.  

 

Utlysning av åpen stipendiatstilling (sak 2013-28) 

Denne vil bli utlyst snarlig og uten krav om 

særskilt faglig profil til søkerne. Foreslått 

utlysningstekst ble vedtatt av instituttrådet. 

 

 

Tildeling av 220 000,- i PEK- midler 

PEK-prosjektet er en videreføring av det tidligere 

prosjektet "Ex.phil. 2.0" og starter opp på nyåret. 

Det dreier seg om å utvikle et helhetlig tilbud i 

LMS (Learning Management System). Gunnar 

Karlsen blir tilsatt som prosjektleder (20%) fra 

nyttår. 

 

 

Wittgensteinarkivet har fått 100 000,- i 
posisjoneringsmidler fra EU/Horizon 
2020 

Horisont 2020-midlene på 100 000 er tildelt 

miljøer som ser for seg å være ledelsesinstans i 

prosjekt innenfor EUs nye rammeprogram. Disse 

midlene er forbeholdt nettverksbygging med 

potensielle prosjektpartnere. 

 

 

Olof Pettersson ny postdoktor ved FoF 

Olof Pettersson er ansatt i den tidligere utlyste 

postdoktorstillingen innen prosjektet «Poetry and 

Philosophy». Tittelen på prosjektet hans er Plato 

on Poetry: From 

the Point of View 

of the Other. 

Formålet med 

prosjektet er å 

undersøke hvor-

for og i hvor stor 

grad poesi er re-

levant for Platons 

begrep om filosofi. Veien frem til dette målet er 

tredelt i Petterssons prosjekt. Først ønsker han å se 

nærmere på hvilket omfang og hvilken innflytelse 

de poetiske aspektene i Platons tekster har. 

Deretter vil han vurdere poesiens praktiske 

modaliteter, og til slutt vil han se hvilket 

frigjøringspotensial som ligger i poesien, slik den 

blir brukt i Platons dialoger. 

 

Olof Pettersson har tatt sin utdanning innen 

teoretisk filosofi (B.A, M.A. og Ph. D) ved 

Uppsala Universitet. Tittel på doktorgraden hans 

http://www.filosofi.uu.se/om_oss/Personal/Pettersson__Olof_/


er: A Multiform Desire: A Study of Appetite in 

Plato’s Timaeus, Republic and Phaedrus  

 

I tillegg til klassisk filosofi og Platon er Pettersson 

også opptatt av etikk, metafysikk og språk. Et 

sentralt spørsmål i Petterssons filosofiske arbeid er 

hvordan forholdet mellom rasjonelle og ikke-

rasjonelle motivasjonsgrunner fungerer.  

 

Hans publikasjoner så langt omfatter bl.a.: 

”Deleuze och Platon: Filosofi som förvandling”, 

Glänta, No.1, 2004., “Language, Search and 

Aporia in Plato’s Seventh Letter”, Sophia 

Perennis, Vol.7, No.2, 2010 og “Plato on 

Necessity and Disorder”, Frontiers of Philosophy 

in China, Brill, 2013 (forthcoming).  

 

Vi ønsker Olof Pettersson hjertelig velkommen til 

FoF! 

 

 

Snarlig ansettelse i den åpne 
postdoktorstillingen 

Innstillingen fra komiteen er klar og de tre høyest 

rangerte er Rasmus Thybo Jensen, Danmark og 

Ivar Labukt, Norge på delt førsteplass, og Fredrik 

Haraldsen, Norge på tredjeplass. 

 

 

Prøveforelesninger  

Tre av de høyest rangerte til den utlyste 

førsteamanuensisstillingen innen språkfilosofi eller 

sinnsfilosofi, avholdt sine prøveforelsninger i siste 

del av desember. De tre var: Ben Caplan «Empty 

Names and Gappy Propositions» (språkfilosofi), 

Ole Hjortland «Vaghet og ubestemthet» 

(språkfilosofi) og Ezio Di Nucci «Consciousness 

and Action» (sinnsfilosofi). 

 

Endelig beslutning om ansettelse vil ventelig være 

klar etter fakultetsstyrets møte 18. februar.  

 

 

Utlysning av ledig stilling som første-
amanuensis i filosofi 

Søknadsfristen for den ledige stillingen etter Bjørn 

Holgernes var 14. desember. Stillingen er utlyst 

innen hva som tidvis omtales som «Europeisk 

filosofi». I utlysningsteksten spesifiseres dette 

gjennom ønsket kompetanse innen tysk idealisme 

(Kant/Hegel) og/eller ett eller flere sentrale 

områder innenfor posthegeliansk europeisk 

filosofi. Søker bør fortrinnsvis ha kompetanse 

innen teoretisk filosofi. I tillegg er det satt som 

krav at søker har arbeidet med spørsmål knyttet til 

sentrale samtidige filosofiske debatter. Se 

Instituttrådssakene 2013-15 og 2013-21 

 

 

Undervisningstilbudet våren 2014 
Emnekode Emne Faglærer 
FIL105/FIL235/FIL335 Sinnsfilosofi Mette Hansen 

FIL106/236/336 Miljøetikk Trygve Lavik 

FIL116/216/316 Innføring i 

moderne politisk 

teori 

Richard Sørli / 

Espen 

Gamlund 

FIL120 Filosofihistoria – 

frå antikken til 

opplysningstida 

Ole Martin 

Skilleås 

FIL122 Filosofiske 

originaltekstar frå 

antikken til 

opplysningstida 

Ole Martin 

Skilleås 

FIL124 Introduksjon til 

praktisk filosofi 

Carola von 

Villiez 

LOG110 Introduksjon til 

formal logikk 

Eivind 

Kolflaath / 

Gunnar 

Karlsen 

LOG111 Førsteordens 

logikk 

Eivind 

Kolflaath / 

Gunnar 

Karlsen 

FIL215/FIL315 Fenomenologi og 

eksistensialisme 

Konrad 

Rokstad 

FIL219/FIL319 Vitenskapsfilosofi Sorin Bangu 

FIL229 Nyere fransk 

filosofi 

Helge 

Pettersen 

FIL230/231/232/310 Opne emne  

FIL238 Det moderne: 

Klassiske tekster 

Paola De 

Cuzzani 

FIL250 Bacheloroppgave i 

filosofi 

Ingen 

undervisning 

FIL311 

 

Masterseminar 1 

 

Sorin Bangu 

 

FIL312 Filosofiske kjelder 

og kjeldekritikk 

Sorin Bangu 

FIL313 Masterseminar 2 Sorin Bangu 

FIL314 Ope forskings-

emne i filosofi 

Ikke 

(nødvendigvis) 

undervisning 

FIL339 Velferdsstatens 

normative grunn-

lag 

Jørgen 

Pedersen 

FILO350 Masteroppgave Ingen 

undervisning 

DIDAFIL2 Filosofididaktikk 2 Hans Marius 

Hansteen 

Vedtatt av instituttrådet (sak 2013-24). 

 

Claus Halbers disputas 

1. november disputerte Claus Halberg med 

avhandlingen The Labour of the Feminine in 

Merleau-Ponty’s Philosophy of Nature. 31. 

oktober holdt than prøveforlesning over følgende 

http://philosophy.osu.edu/people/caplan
https://sites.google.com/site/olehjortland/
https://www.uni-due.de/~se753pa/arbeitsgruppe_roughley/di_nucci.html
https://bora.uib.no/handle/1956/7564
https://bora.uib.no/handle/1956/7564


tema: ”Merleau-Ponty’s Philosophy of Nature and 

the Future of Feminist 

Phenomenology”. Kristin 

Sampson, FoF, var har vært 

hovedveileder og Ellen 

Mortensen, SKOK, bivei-

leder.  

 

Leder av komiteen: 

professor Vigdis Songe-

Møller. Førsteopponent: 

Dorothea Olkowski, 

University of Colorado Springs. Andreopponent: 

Felix O’Murchadha, NUI, Galway. 

 

Pressemelding om disputasen. 

 

 

Mette Kristine Hansens disputas 

29. november disputerte Mette Kristine Hansen 

med avhandlingen Intentionalism and the Reach of 

Phenomenal Character. 28. november holdt hun 

prøveforelesning over det oppgitte temaet: “What 

influence, if any, does the debate about whether 

experience has conceptual and non-conceptual 

content have on the question of what the 

admissible contents of experience are?”  Kåre 

Johnsen, FoF, har vært hovedveileder og Olav 

Gjelsvik, UiO, har vært biveileder. 

 

 
 

Leder av komiteen: professor Erik Brown, FoF. 

Førsteopponent: professor Fiona Macpherson, 

School of Humanities, University of Glasgow, 

Skottland. Andreopponent: professor Barry C. 

Smith, Institute of Philosophy, School of 

Advanced Study, University of London, England.  

 

Settedekan professor Ole Martin Skilleås, FoF, 

ledet disputasen. 

 

Pressemelding om disputasen. 

Bergen-Durham seminaret innen filosofi 

 
Bilde av University of Durham (Gavin Orland) 

 

Årets seminar ble 

avholdt i Bergen 

27. og 28. sep-

tember med del-

takere både på 

PhD- og på 

masternivå.  

 

 

Bilde av Sydnes-

kvartalet (Alan 

Alvarez) 

 

Følgende innlegg ble avholdt: 

 Keynote: Sorin Bangu (UiB): 

“Explanatory Fictions and Fictional 

Explanation” 

 Josh Bergamin (Durham): “Pointing the 

Way: From Non-Conceptual Coping to 

Human Rationality”  
 Ragnhild Hogstad Jordahl (UiB): 

“Possible worlds, dispositions and 

powers” 

 Holly Havens (Durham): “Loneliness and 

Depression: Two Sides of the Same 

Coin?” 

 Iurii Kozik (UiB): “Why should religious 

disagreement be taken seriously?” 

 Salome Jacob (Durham): “The role of the 

'lived body' in musical experience”  

 Mark Young (UiB): “Locating the 

spectator theory of knowledge in the 

material culture of science” 

 Henry Taylor (Durham): “Attention  and 

Consciousness: Asking the Right 

Questions” 

 Mette Kristine Hansen (UiB): “Is 

experiencing kinds a kind of 

experiencing?” 

 Richard Thornton (Durham): “Self-

Interpretation and Personal Identity”  

http://www.uib.no/persons/Ellen.Mortensen
http://www.uib.no/persons/Ellen.Mortensen
http://www.uccs.edu/philosophy/facmembers.html
http://www.nuigalway.ie/humanities/people/view/22
http://www.uib.no/info/dr_grad/2013/Halberg_Claus.html
http://folk.uio.no/olavgj/
http://folk.uio.no/olavgj/
http://www.gla.ac.uk/schools/humanities/staff/fionamacpherson/
http://www.bbk.ac.uk/philosophy/our-staff/academics/bsmith
http://www.bbk.ac.uk/philosophy/our-staff/academics/bsmith
http://www.uib.no/info/dr_grad/2013/Hansen_Mette.html
http://www.gavinorland.com/background/


 Eirik Kobbeltveit (UiB): “The 

transformation of public and private life” 

 David Westland (Durham): “Capacities 

and their Possibilities: Aristotle's 

Metaphysics” 

 Zhaochen Wang (UiB): “Following the 

Paces of Chinese Genetic Giant— 

Governance issues and Bioethical 

Reflections” 

 

Wittgensteinarkivet på besøk i Kina 

 
 

Den aller første konferansen for Det kinesiske 

Wittgenstein-selskapet ble avholdt i Beijing 12. og 

13. oktober. Av ca. 50 deltagere var 13 fra 

Wittgenstein-miljøer i Europa og USA, og både 

det internasjonale, østerrikske, amerikanske, 

engelske og nordiske selskapet var representert; 

sistnevnte ved Wittgensteinarkivets Rune J. Falch, 

som var invitert til å holde foredrag om arkivets 

aktivitet og produksjon. Hovedformålet med 

konferansen var nettverksbygging mellom øst og 

vest, symbolisert ved at alle konferansedeltagerne 

ble innrullert som medlemmer av det kinesiske 

Wittgenstein-selskapet. 

 

 
Poetry and Philosophy-prosjektets 
workshop i Roma 17. - 19. oktober 

 

 

Workshop'en ble holdt på Det norske instituttet, 

som en forberedelse til prosjektets neste 

internasjonale symposium, som skal være i Bergen 

4. - 6. juni 2014. Som tidligere år er det én 

platonsk dialog som står i sentrum, denne gang 

Protagoras.  

 

Alle deltakerne på workshop'en holdt innlegg om 

denne dialogen, og en del av innleggene skal 

bearbeides videre og presenteres på symposiet til 

våren. I tillegg til deltakerne fra Bergen - Rune 

Helland, Lars Holm-Hansen, Gro Rørstadbotten, 

Kristin Sampson, Vigdis Songe-Møller, Atle 

Ytrehus og Knut Ågotnes - deltok Vivil Valvik 

Haraldsen og Jens Kristian Larsen fra København 

og Elena Irrera fra Bologna. 

 

I Protagoras møter 

vi Sokrates i en både 

underholdende og 

filosofisk utfordrende 

diskusjon med den 

kjente sofisten som 

dialogen har fått 

navnet sitt fra. 

Dialogen har et rikt 

persongalleri, og 

Platon boltrer seg i 

både vittige og av-

slørende portretter av datidens kjente sofister og 

athenske borgere. Flere av innleggene berørte 

etiske problemstillinger, som står sentralt i 

dialogen, og det ble også fokusert på hvilken 

betydning dialogens mange og komplekse 

dramatiske elementer har for den filosofiske 

diskusjonen. 

 

 

Workshop: 'Wine between Science and 
Aesthetics' 

Femte workshop i prosjektet 'Wine between 

Science and Aesthetics' ble arrangert av Ole 

Martin Skilleås i Paris 15. November. Deltakere 

var: Douglas Burnham, Ole Martin Skilleås, 

Dominique Valentin, Ophelia Deroy, Gunnar 

Karlsen, Barry 

Smith og 

Reidar Lie. 

Deltakerne rep-

resenterte både 

filosofi, psyko-

logi og senso-

risk vitenskap, 

og kom fra 

Bergen, Dijon, Staffordshire, Oxford og London.  

http://www.crystalinks.com/protagoras.html
http://morgenbladet.no/debatt/2009/anden_i_flasken
http://classics.mit.edu/Plato/protagoras.html
http://morgenbladet.no/kultur/2009/det_norske_hus_er_en_villa_i_roma


Denne workshopserien har bidratt til en bok (Ole 

Martin Skilleås og Douglas Burnhams: The 

Aesthetics of Wine) og flere artikler. Den foreløpig 

siste («Grape Expecatations») i tidsskriftet 

Flavour. 

 

 

PhD-kurs i Gøteborg 25. -29. november 

Prosjektet heter Interculturalism and Diversity: 

Developing intercultural models and thinking in 

the Nordic countries forkortet til IDIN. Leder for 

prosjektet er Paola de Cuzzani. Prosjektet er 

finansiert av Nordforsk. 

 

Tittelen på forskerkurset var “Education and the 

Reproduction of Marginality: Understanding and 

developing regimes of intergration, inclution and 

exclution in the Nordic countries”, og det foregikk 

i Gøteborg 25. – 29. November. 

 

Kurset ble arrangert av prosjektets svenske 

medlemmer; Professor Martin Peterson og 

professor KG Hammarlund. Paola de Cuzzani og 

Knut Venneslan deltok fra FoF i tillegg til at de 

også var med på organiseringen av kurset. 

 

 

Bergensnettverket for kvinner i filosofi 

Bergensnettverket for 

kvinner i filosofi avholdt 

konferanse samt årsmøte 

på Fleischer’s hotell, 

Voss 29. og 30. 

november. 30 av nett-

verkets medlemmer var i 

år med på konferansen, 

hvor tema var Menneske-

rettigheter og fred.  

 

Fredagen ble følgende innlegg avholdt: 

 

 Anat Biletzki: “Militaristic Women: The 

Odd Case of Israeli Feminism” 

 Gro Rørstadbotten: “Thinking Change: A 

dynamic 'utopian approach” 

 Petra Hedberg: “On the validity of human 

rights”  

 

Samtlige innlegg ble etterfulgt av diskusjon. 

 

Lørdagen startet med en paneldiskusjon rundt årets 

tema hvor også Carola Freiin von Villiez var med i 

tillegg til de tre foredragsholderne, Biletzki, 

Rørstadbotten og Hedberg. Deretter ble årsmøtet 

avholdt.  

Av sentrale aktiviteter videre kan nevnes et fortsatt 

samarbeid med det danske nettverket Nætverk for 

kvinder i de filosofiske fag. I tillegg vil nettverket 

bidra til å spre filosofifaget ut i samfunnet og har i 

den forbindelse inngått et samarbeid med 

prosjektet Filosofiskolen som Rolf Enger 

(litteraturviter) er ansvarlig for og som sorterer 

under Frivilligheten i Solheimsviken bydel. 

 

 

Pris til Christian Erbacher 

I forbindelse med prosjektet «The DNA of  

thinking» har Christian Erbacher vunnet en pris i 

konkurransen «Tell us Your Story» arrangert av 

Archives Wales. Vi siterer her hva Erbacher selv 

har sagt om sitt opphold ved Richard Burton 

Archives at Swansea University, en ytring som 

også kan sees som en hyllest til slike arkivers store 

verdi: 

  

“I have been travelling a 

thousand miles to the 

Richard Burton Archives, 

and it was worth the 

effort. Each time I open a 

new folder it is as if I set 

a foot on a new land. I 

explore this country of 

thought and try to give 

my readers a sense of 

what I have experienced. 

Telling their twists and turns the philosopher’s 

views live again and pass on to others. This is why 

archives belong to the DNA of thinking.” 

 

 

Møte om Semantic Web-verktøy “Pundit” 
ved Wittgensteinarkivet 

6. desember samlet Wittgensteinarkivet rundt 

femten Wittgensteinforskere, "Semantic Web-

bere", bibliotekarer og programmerere for å 

diskutere Semantic Web-verktøyet "Pundit" (se 

http://www.youtube.com/watch?v=SNyK0XAqZs

M&feature=youtu.be) .  

 

Wittgensteinarkivet spiller en nøkkelrolle i testing 

og videreutvikling av programvaren. Møte 

arrangeres innenfor rammen av prosjektet 

"Digitised Manuscripts to Europeana"  

  

http://www.flavourjournal.com/content/2/1/25
http://www.flavourjournal.com/
http://www.youtube.com/watch?v=SNyK0XAqZsM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=SNyK0XAqZsM&feature=youtu.be
http://dm2e.eu/


Gjesteforelesninger gjennom høsten 

Fredag 27. september holdt Tomasz Zarębski 

forelesningen "Wittgenstein, Rhees and Brandom 

on the essence of language". 

 

9. oktober holdt Evgeny Borisov og Vsevolod 

Ladov, Tomsk State University, Russia fore-

lesningen “From Russia with Wittgenstein on their 

minds” 

 

18. oktober holdt postdoktor Alejandra Mancilla, 

CSMN – UiO forelesningen “A Cosmopolitan 

Right of Necessity” 

 

14. november holdt Thomas Raleigh fore-

lesningen “Do you see What I see?” 

 

11. desember holdt Jacob Howland forelesningen 

“Plato's Ring of Gyges and 'Das Leben der 

Anderen'” 

 

Med utgangpunkt i en analyse av Platons historie 

om Gyges usynlighetsring (Staten, bok 2) og 

Florian Henckel von Donnersmarcks prisbelønte 

film "Das Leben der Anderen" om overvåkings-

regimet i DDR, 

reflekterte Howland 

omkring forholdet 

mellom totalitar-

isme, moralsk sensi-

bilitet og evne til 

kunstopplevelser. 

 

Han viste blant annet hvordan totalitære trekk ved 

den staten som Platon beskrev for nesten 2400 år 

siden, kan kaste lys over et moderne totalitært 

regime, - og omvendt: Platon og von 

Donnersmarck viser på hver sin måte hvilke fatale 

konsekvenser systematisk overvåking og kontroll, 

i kombinasjon med sensur av kunsten, kan få. I 

tillegg til den etter hvert ganske store 

antikkgruppen ved FoF var det et par andre sjeler 

som fant veien til denne inspirerende og 

tankevekkende forelesningen. 
 

 

FoF-folk i aksjon 

Rune Jensen Falch holdt sammen med tidligere 

gjesteforsker ved Wittgensteinarkivet, Jakub 

Mácha, foredraget “Overlapping and Competing 

Ontologies” 10. september i Firenze på 

workshopen DH-Case ’13, del av den inter-

nasjonale Digital Humanities-konferansen DocEng 

2013, basert på artikkel samskrevet med Alois 

Pichler. 

Rune J. Falch og Christian Erbacher holdt 

foredraget “Some observations on developments 

towards the Semantic Web for Wittgenstein 

scholarship” 17. august på 36
th
 International 

Wittgenstein Symposium i Kirchberg, Østerrike, 

basert på artikkel samskrevet med Alois Pichler. 

 

Hans Marius Hansteen holdt foredraget "The 

Sublime and the Revolution: Notes in Aesthetics, 

Rhetoric and Politics in Kant", først ved Society 

for European Philosophy - Forum for European 

Philosophy Joint Annual Conference 2013: 

"Modern European Philosophy and its Poltics" (5.-

6. september), deretter som gjesteførelesar i Norsk 

Kant-selskap (Oslo) 12. september. 

  

Gunnar Karlsen holdt foredraget "Factorising 

Experience" på workshopen ‘Wine between 

Science and Aesthetics’ (se egen presentasjon). 

 

Anita Leirfall har: 

-deltatt på Kant and Adam Smith Reading Party, 

29. juli-1. aug., Angus, Skottland. 

 

-presentert (refereed) paper “Kant on Directions, 

Inner Feeling and Real Oppositions”, Australasian 

Association of Philosophy Annual Conference 

2013, 7. - 12. juli, University of Queensland, 

Australia. 

 

-presentert (refereed) paper “Kant on Directions, 

Feeling of Inner Difference and Real 

Oppositions”, Kant in Progress workshop, 2. 

august, University of St Andrews. 

 

-presentert (refereed) paper “Kant on Space and 

Directions. Some Comments in Light of the 

Negative Magnitudes ” på XXIII World Congress 

of Philosophy, 4. - 10. august, University of 

Athens. 

 

-presentert (refereed) paper "Computer Game 

Space as Directional Space. How to Orient Myself 

in a Computer Game Space?", International Conf. 

on 'Computer Game Space: Concept, Form and 

Experience', Univ. i Bergen, 2. - 4. oktober. 

 

-holdt invitert gjesteforelesning "Kant on Space as 

Directional" på The Philosophy Forum ved City 

University New York (CUNY), 13. november. 

 

Alois Pichler holdt to forelesninger under sitt 

utvekslingsopphold ved Sofia University 30. 

oktober til 2. november.  

 

 

 

http://www.utulsa.edu/academics/colleges/henry-kendall-college-of-arts-and-sciences/Departments-and-Schools/Department-of-Philosophy-and-Religion/Our-Faculty-and-Staff/H/Jacob Howland.aspx
http://www.dsw.edu.pl/index.php?id=3609
http://wab.uib.no/wab_zarebski3.page
http://wab.uib.no/wab_zarebski3.page
http://www.uib.no/fof/43083/russia-wittgenstein-their-minds
http://www.uib.no/fof/43083/russia-wittgenstein-their-minds
http://www.hf.uio.no/csmn/english/people/post-docs/alejanma/
http://www.uib.no/fof/43128/postdoktor-alejandra-mancilla-csmn-uio-om-cosmopolitan-right-necessity
http://www.uib.no/fof/43128/postdoktor-alejandra-mancilla-csmn-uio-om-cosmopolitan-right-necessity
https://ntnu-no.academia.edu/ThomasRaleigh
http://www.hf.uio.no/csmn/english/people/post-docs/alejanma/
http://www.uib.no/fof/45940/jacob-howland-platos-ring-gyges-and-das-leben-der-anderen
http://www.uib.no/fof/45940/jacob-howland-platos-ring-gyges-and-das-leben-der-anderen
https://www.google.no/#q=das+leben+der+anderen+trailer
http://seponline.net/
http://seponline.net/
http://fass.kingston.ac.uk/downloads/2013-crmep-sep-fep-conference.pdf
http://fass.kingston.ac.uk/downloads/2013-crmep-sep-fep-conference.pdf
http://folk.uio.no/tors/NKs/
http://folk.uio.no/tors/NKs/


Gro Rørstadbotten har:  

-holdt innlegget “Sapfo og Simone Weil: To 

fredsstemmer” på seminar i Poliltisk Teori ved 

Rokkansenteret 20. september. 

 

-holdt innlegget “Sokratisk ironi” på Kierkegaard-

konferanse, Universitetet i Stavanger 27. 

September. 

 

-holdt innlegget “The Protagoras. A Tragedy?” på 

workshoppen til antikkgruppen i Roma 17. oktober 

(se egen omtale). 

 

-holdt innledning til prosjektet “Det det går i” 

Cinemateket USF 15. November. I tillegg holdt 

hun innlegget “Om Platons Symposion” 

 

-holdt innlegget “Thinking Change: A Dynamic 

‘Utopian’ Approach” første dag, samt deltok i 

paneldebatt andre dag av Bergensnettverket for 

kvinner i filosofis konferanse 29. og 30. 

november. 

 

Kristin Sampson holdt foredraget "Emergence and 

Dialectics in the Protagoras" på workshoppen til 

antikkgruppen i Roma 17. oktober (se egen 

omtale). 

 

Ole Martin Skilleås holdt foredraget "Epiphany, 

Appreciation and Experience" på workshopen 

‘Wine between Science and Aesthetics’ (se egen 

presentasjon). 

 

Lars Svendsen deltok i  BBCs “The Forum” 28. 

oktober. Tema for samtalen var arbeid og de to 

andre deltakerne var Nobel-prisvinner i økonomi 

Edmund Phelps og kunstneren Dyanita Singh. 

Følg lenken Job satisfaction (tittel på samtalen) for 

å høre inslaget. 

 

Arild Utaker har holdt følgene gjesteforelesninger 

dette høstsemesteret: 

25. september : "Tilknytning og psykoterapi", 

Cuenca-seminaret 2013, Cuenca (Spania) 

 

18. oktober: "Language as human "Lebensform"; a 

Wittgensteinian critique of  modern theories of 

Language", Universitetet i Wien 

 

22. november: "Le retour de Saussure", Maison de 

sciences de l'homme, Paris 

 

5. desember: "Wittgenstein, Foucault, Hacking; 

concepts et vérités", MSH, Paris 

 

 

Politisk filosofi – fra Platon til Hannah 
Arendt 

Jørgen Pedersen 

er redaktør av 

boken og har 

også skrevet tre 

av bokens kapit-

ler (se Publika-

sjoner). Dagens 

politiske disku-

sjoner kretser 

gjerne rundt 

temaer som krig, 

demokrati, rettig-

heter, frihet og 

forholdet mellom 

religion og stat. 

Dette er temaer 

som har en lang historie og som også har bidratt til 

å forme dagens samfunn. Ved å gi en presentasjon 

av utvilingen fra Platon til Arendt gis leserne et 

grunnlag for å bedre forstå hva de ulike temaene 

faktisk omhandler og hva som står på spill innen 

de ulike områdene. I tillegg til Jørgen Pedersen, 

har Paola de  Cuzzani og Richard Sørli (omtalt i 

forrige bulletin) bidratt med kapitler. 

 

 

Ny bok fra Konrad Rokstad:  

Husserl and Merleau-Ponty inquired into the 

historicity of human existence Et hovedpoeng i 

boken er at mot-

setningen mellom 

Husserl og Merleau-

Ponty ikke er så 

antagonistisk som 

ofte antatt. Det 

sentrale i Rokstads 

«nytolkning» er at 

den historiske di-

mensjonen gjen-

nomsyrer samtlige 

problemfelt som 

disse to filosofene 

jobbet innenfor. At 

Husserl, særlig hans 

seinere skrifter, kan tolkes innen en slik ramme er 

nok rimelig ukontroversielt, men det er Rokstads 

poeng at hele forfatterskapet til Husserl samt 

Merleau Pontys skrifter også må leses innen 

historisitetens perspektiv. Dette bryter med den 

innarbeidede tradisjonen som tolker Husserl som 

entydig idealist i motsetning til Merleau-Ponty 

som tolkes som eksistensialist. 

 

http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&counter=1944
http://www.amazon.com/Husserl-Merleau-Ponty-inquired-historicity-existence/dp/3832534474
http://www.bbc.co.uk/programmes/p01k0kr5
http://www.almagroforeningen.no/Almagroforeningen/Program_Cuenca_2013.html
https://www.univie.ac.at/en/
http://www.fmsh.fr/
http://www.fmsh.fr/
http://www.mshparisnord.fr/


Kanonisk selskapslek i nordisk 
litteratur 

Randi Benedikte 

Brodersen er redaktør 

for boken «Kanonisk 

selskapslek i nordisk 

litteratur». Boken gir et 

bilde av et utsnitt av 

nordisk litteratur, et 

bilde med mangfoldige 

stemmer, emner og 

vinkler – i 12 fag-

litterære og 6 skjønn-

litterære tekster i sam-

spill med 19 illustrasjoner inklusive forside-

illustrasjonen. De faglitterære tekstene har på hver 

sin måte et kanonlitterært fokus. Fem av de 

litterære tekstene er skrevet av forfattere som var 

nominert til Nordisk Råds Litteraturpris 2012 og 

én er skrevet av en prisbelønnet finlandssvensk 

forfatter. Boken kan lastes ned fra side:  

http://www.norden.org/da/publikationer/publikatio

ner/2013-583 

 

 

Personalnytt 

To av våre kollegaer har tredd inn i papparollen 

dette semesteret: 

Først ut var Anders 

Reiersgaard som fikk 

en sønn 11. september 

i år.  

 

12. oktober var vente-

tiden over for Ståle 

Melve som også ble 

pappa til en gutt.  

 

Vi gratulerer begge 

med sine nye pappa-

roller! 

 

 

Erik Brown har passert 70 år i høst 

Professor Erik Brown trår i disse dager inn 

pensjonistenes rekker. Dette ble markert i form av 

Browns avskjedsforelesning "Personal identity - 

an attempt at a new approach" som ble avholdt 10. 

oktober; og med etterpåfølgende festivitas på Knut 

Fægris hus. Professor emeritus Kåre Johnsen har i 

denne forbindelse skrevet følgende kollegiale ord: 

 

Professor Erik Brown fylte 70 år i september, og  

er gått over til å bli emeritus. Erik tok 

magistergraden i 1970. Dette var starten på en lang 

karriere på instituttet: Etter magistergraden var han 

hjelpelærer inntil han ble forskningsstipendiat i 

1974.  I 1979 tok han dr. philos graden, og han ble 

fast ansatt som førsteamanuensis i 1986.  Siden 

1993 har han virket som professor. 

 

Doktorgradsavhandlingen, som har tittelen 

Nødvendighet, referanse og apriori kunnskap: en 

analyse av ulike typer nødvendige påstander, deres 

innbyrdes forhold og vårt kunnskapsforhold til 

dem, tar opp problemstillinger omkring ontologi 

(modalitet) og epistemologi, med bakgrunn i Saul 

Kripkes teorier. Analytisk epistemologi og 

ontologi har vært et grunntema i Eriks filosofiske 

forskning fra magistergraden fram til i dag. Men 

Erik utvidet tidlig interessefeltet til også å gjelde 

etikk og sinnsfilosofi; også i disse disiplinene har 

han levert betydelige arbeider. Hans samlede 

publikasjonsliste er omfattende og spenner over et 

mangfold av tema. Det som i særlig grad 

kjennetegner Eriks filosofiske arbeider er 

grundighet og detaljrik fenomenologisk 

observasjon – evnen til å se en problemstilling 

innenfor en vid kontekst av fenomener som er 

relevante for forståelsen av problemstillingen. 

 

Eriks innsats på instituttet har spent over et vidt 

felt. I tillegg til hans forskningsinnsats har han hatt 

undervisning på alle nivåer i faget, og vært 

veileder for to doktorander. Han har også bidratt 

med en lærebok til examen philosophicum. I 

perioden 1988 -1989 var han styrer ved instituttet, 

og han var nestleder 2010- 2013. Gjennom hele 

sitt virke på instituttet har han vært en betydelig 

bidragsyter til den fagpolitiske debatten på 

instituttet. I råd og styrer ble Eriks synspunkter 

lyttet til og lagt vekt på.  Erik har vært en meget 

respektert medarbeider ved instituttet. 

 

Erik har vært en samvittighetsfull lærer. Hans 

undervisning har vært preget av et sterkt fokus på 

pedagogisk omsorg for studentene, uansett nivå. 

http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2013-583/cover_large
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2013-583
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2013-583


Raushet med egen tid har hele tiden kjennetegnet 

hans undervisningsgjerning. 

 

På det sosiale planet vil man imidlertid ikke først 

og fremst huske Erik som en alvorstynget person – 

kanskje snarere som et muntert innslag i kollegiet, 

som gjerne deltok på sosiale aktiviteter i 

forlengelsen av de faglige. Han har vært en av dem 

som i særlig grad har bidratt til det kollegiale 

samholdet på instituttet. 

 

Instituttet vil takke Erik for alt han har betydd for 

instituttet, og ønske ham lykke til som emeritus. 

Selv om han nå er løst fra sine plikter, håper 

instituttet at han fremdeles vil gi bidrag til 

forskningen og den filosofiske debatten. 

 

 

Bidragsytere på vårens 
instituttseminarer 

30. januar Sarah Szeltner 

27. februar Ragnhild Jordahl Hogstad 

20. mars Gro Rørstadbotten 

24. april Alexander Cappelen 

22. mai Olof Pettersson 

 

Tidspunkt og sted for alle: kl.14.15-16.00, rom 

210, Sydnesplassen 12/13 

 

Instituttseminarene er et forum der våre 

doktorander og nyansatte kan presentere sitt arbeid 

for sine kolleger.  Arrangementet 24. april vil være 

vårt nye felles arrangement med våre bachelor og 

masterstudenter. 

 

Forelesningen av Cappelen vil bli kombinert med 

et etterfølgende sosialt 

arrangement.   

 

 

Bidragsytere på vårens seminarer i 
Bergensnettverket for kvinner i filosofi 

20. februar: Ester Camilla Blikstad 

20. mars: Marita Helleland Ådnanes 

24. april: Ragnhild H. Jordahl 
 

Tidspunkt og sted for alle: 18:15-20:00, rom 218, 

Sydnesplassen 12/13 

 

 

Velferdstilbud til UiB-ansatte 

Velferdsutvalget ønsker å tilby rabatterte kino-

billetter til UiB ansatte. 

Hver ansatt kan en gang i måneden kjøpe 2 

billetter a kr. 50,- 

 

I tillegg kan man kjøpe et ubegrenset antall 

billetter a kr. 75,-  

  

Billettene betales online med Visa/Master Card og 

sendes ut hver torsdag i uken med internposten. 

  

For bestilling: 

https://reg.app.uib.no/kinobilletter 

 

 

Studiestartdag vårsemesteret 2014: 

Studiestartdagen faller i år på mandag 13. januar. 

Program vil bli publisert på FoFs nettsider i løpet 

av uke 51. 

 

 

 

 

 

Godt nytt år! 
 

  

https://reg.app.uib.no/kinobilletter
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