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H

va er norsk filosofi? Ligger det noe mer bak betegnelsen enn «filosofi utført av norske statsborgere»?
I selvanskuelsens ånd lurer vi på om det i det hele tatt
gir mening å snakke om en norsk filosofi, og i så tilfelle
hvordan. I den forbindelse dukker det opp flere spørsmål:
Hvordan er forholdet mellom filosofi og norsk offentlighet? Hva kjennetegner det norske møtet med større filosofiske tradisjoner?
For å svare på disse spørsmålene oppsøkte vi Arne
Johan Vetlesen, som er professor i filosofi ved UiO. Ved
siden av sitt virke som professor har Vetlesen også tatt
på deg rollen som en slags offentlig intellektuell i Norge:
Han er stadig aktiv i media, særlig i forbindelse med miljøspørsmål, og var sentral i debatten som fulgte etter 22.
juli. 25. januar i år ble Vetlesen også oppnevnt til medlem
av Utilregnelighetsutvalget som skal vurdere straffelovens
regler om utilregnelighet.
Anser du deg selv som en norsk filosof? Og hva innebærer det
å være en norsk filosof?
Per definisjon så er jeg vel en norsk filosof. Men
jeg var i Frankfurt i Tyskland fra 1985–1990, og i
den perioden jobbet jeg med magisMan kan vel si at ter- og doktoravhandlingen. De to
første store arbeidene mine var altså
det å være norsk veiledet av Habermas og ikke av
filosof historisk noen i Norge. Den tyske bakgrunsett har innebåret nen har vært bestemmende for mye
av det jeg har skrevet, også i de tjue
å være mye av en årene siden jeg dro fra Frankfurt.
generalist. Det er også en annen måte å besvare
spørsmålet på som har blitt aktualisert de siste ukene. I Klassekampen har det pågått
en debatt om Arne Næss og dypøkologi, og hvorvidt dette er typisk norsk. Det var bergensfilosofen
Espen Gamlund som dro i gang debatten, som jeg
også har deltatt i. Spørsmålet har kommet opp en
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del ganger fordi jeg arbeider mye med miljøfilosofi,
og dette er også et spørsmål jeg ofte får i utlandet.
På en måte er det sikkert riktig at dypøkologien
er typisk norsk. Man kan ikke vite om Arne Næss
hadde grunnlagt dypøkologien dersom han var
amerikaner eller belgier, likevel har den en kulturell tilknytning til Norge. På den andre siden er
det forbausende, i hvert fall for mange i utlandet,
hvor få norske filosofer som har tatt opp arven etter Næss. Dette er ofte en forventning fra folk som
ikke er inne i norsk fagfilosofi. Alle har hørt om
Arne Næss, og regner med at han foreleses over en
lav sko gjennom hele utdannelsen. Men slik er det
jo ikke.
Man kunne også gitt et tredje svar: Det er påfallende mange norske filosofer som har jobbet med
Wittgenstein, som har en tilknytning til Norge via
Skjolden. Samtidig kunne man si at det er påfallende mange blant de ansatte ved norske universiteter som jobber med Kant.
Gir det mening å snakke om en særegen norsk tanketradisjon?
Nei. Da blir det et spørsmål om de norske filosofene som jobber med Kant gjør det på en norsk
måte. Hvilken måte skulle det være? Jeg vil heller
svare annerledes på det. Gudleiv Forr skrev nylig i
Dagbladet at Norge er det landet i verden med flest
filosofer i forhold til folketall. Jeg vet ikke om det
er riktig, men Olav Gjelsvik liker å si at Blindern
har det største filosofiske instituttet i Europa ved
siden av Oxford. Det er noe spesielt med Norge
og filosofi på grunn av ex.phil. I og med at vi har
et forberedende emne, er det hele kull av studenter
som kommer borti filosofi uansett studieretning.
Man kan vel si at det å være norsk filosof historisk sett har innebåret å være mye av en generalist, fordi man har hatt undervisningsoppgaver
gjennom ex.phil. Man har vært vant til å formidle
filosofi til en større offentlighet, og overfor unge

studenter som ikke har bakgrunnskunnskaper. Det
vil kanskje være en forskjell fra andre land, hvor
filosofer hele tiden arbeider veldig spesialisert og
for selve fagstudiet. Det gjør man ikke som filosof
i Norge. Samtidig skjer det en internasjonalisering
av den akademiske filosofien, slik at det vil være
vanskeligere enn før å få øye på nasjonale særtrekk
som kan ha vært tydeligere noen tiår tilbake.
Kan du si mer om ex.phil.s bidrag til norsk filosofi?
Jeg tenker det finnes en styrke med modellen vi har
i Norge, til forskjell fra mange filosofiske institutter i utlandet: å måtte formidle sin egen forskning,
den ene dagen til ex.phil.-studenter og den neste
dagen for en gruppe doktorander. Man må oppsøke den andres ståsted, som Kierkegaard sier, og
forsøke å gjøre det forståelig derfra. Det synes jeg
er veldig positivt. Det er en forventning om at man
kan aktualisere og gjøre relevant det man holder på
med som filosof, og det tror jeg er et gode.
Samtidig finnes det bekymringsfulle tendenser
i retning av at filosofien blir seg selv nok. Dette
er en likhet med andre akademiske fag på universitetet: De blir innadvendte, henvender seg hele
tiden til sine egne og likesinnete, og man mister
kontaktflaten mot en større offentlighet. Dette er
systematiske mekanismer som tydelig favoriserer
forskere som skal gjøre videre vitenskapelig karriere. Forskerne synes de må prioritere å få publisert
artikler i internasjonale tidsskrifter for å nå opp i
konkurransen om en stilling. Derfor svarer forskerne ofte nei på henvendelser om foredrag utenfor
campus eller om å stille opp på intervjuer i radio og
avisen. De sier vel: «Jeg skulle gjerne gjort det, men
tiden strekker ikke til. Jeg blir nødt til å prioritere
det strikt faglige, det som gir en uttelling.» Jeg mener ikke at dette er noe foretrukket eller villet, men
snarere noe strukturelt som er blitt skjerpet med
kvalitetsreformen og tellekantsystemet – noe som
gjør at det ikke lenger er like enkelt for den nye generasjonen filosofer å være generalister og formidle
på den måten som jeg nettopp beskrev.
Du vil altså gå i forsvar for den norske generalisten?
Ja, jeg synes absolutt den har en del bevaringsverdige trekk. Hvis du får en naiv gymnasiast eller
journalist som med en gang begynner å unnskylde
seg – «jeg vet egentlig ikke hva du holder på med
som filosof, men jeg kommer til å spørre allikevel»
– blir du tvunget til å se det du driver med utenfra,
og med andre øyne enn du selv eller det en innviet
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fagkollega vil ha. Jeg tenker at det er et berettiget
krav at vi legitimerer det vi holder på med overfor storsamfunnet. Det er vel og bra at vi forskere
klarer å publisere i tidsskriftene som gir uttelling
internasjonalt. Da legitimerer vi oss innad – men i
Norge er vi statsansatte. Vi hever god månedslønn
i trygge stillinger fordi staten og storsamfunnet
presumptivt har interesse av at vi får anledning til
å bruke tiden til å skrive og formidle filosofi. Da
burde vi gi noe tilbake på en måte som kan gi uttelling for samfunnet.
Hva kan filosofien gi norsk offentlighet?
For meg og for en del andre forskere gir det seg
selv. For atter andre er det muligens vanskeligere
å se samfunnsrelevansen, men da får de svare for
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det selv – for eksempel forskere som holder på med
formallogikk eller matematisk filosofi. Ikke at jeg
sier noe faglig nedsettende om det, men man kan
tenke seg at filosofien er så spesialisert i våre dager
at det kan være vanskelig å se samfunnsrelevansen.
Jeg visste med en gang at jeg ville få en rekke telefoner etter det som skjedde 22. juli – og det stemte.
I tillegg stilles det ofte spørsmål om miljø og klima.
Disse er også skjevt fordelt, og det er ikke sikkert at
de riktige folkene blir oppringt. Når journalistene
først vet hvem du er, ringer de deg opp igjen istedenfor å prøve noen nye.
Hvordan forsto du din rolle i etterkant av 22. juli?
Først var rollen å være en av dem som stilte opp i
de store mediene, på linje med Lars Fr. Svendsen,
Henrik Syse og Einar Øverenget.
Min erfaring er at Det er som regel oss fire, i hvert
man som filosof fall hvis det har noe med moralske
spørsmål å gjøre. Vi forsøker å svare
nyter stor respekt på spørsmål: Var dette ondskap?
rent intellektuelt. Hvis du mener det var ondskap, hva
legger du i begrepet ondskap? Kan
vi sammenlikne dette med andre tilfeller, eller er
dette veldig spesielt? Hvorfor gjorde gjerningsmannen dette, og hva er det som kan få noen til å gjøre
noe slikt? Så da kunne man bidra med en slags analytisk forståeliggjøring og forklaring av hva dette
fenomenet er, og hvilke faktorer man kjenner fra
andre tilfeller og som kan motivere en slik gjerningsmann – men samtidig bevare en sans for at
dette kan ha vært noe mer unikt.
Etter fulgte debatten om tilregnelig versus utilregnelig, hvor det også var andre filosofer involvert: Olav Gjelsvik og Edmund Henden. Vi deltok
i debatten i en rekke sammenhenger, og da var det
spørsmål om ansvarlighet: Hva vil det si å være en
aktør? Hva kjennetegner det å kunne forstå konse24
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kvensene av sine egne handlinger? Og videre: Skal
vi bevare det medisinske prinsipp for utilregnelighet, eller skal vi gå over til det psykologiske som de
fleste andre land har?
Du er nettopp oppnevnt som medlem av Utilregnelighetsutvalget som skal ledes av Georg F. Rieber Mohn, nedsatt av
Justis- og beredskapsdepartementet. Hva er det som ønskes av
en filosof i et slikt utvalg?
Mye er begrepsarbeid. Enten det er medisinere,
jurister, eller hva det nå måtte være, ser alle til filosofen for å få oppklart og definert begreper. De
venter analytisk presisjon, klare distinksjoner og at
vi er i stand til å rydde opp i begreper som ellers er
ulne eller misforståtte. En slik analytisk og kognitiv ryddejobb som er til nytte for andre, forventes
av filosofen. Avhengig av sakskomplekset forventes det også noe substansielt, og min erfaring er at
man som filosof nyter stor respekt rent intellektuelt. Hvis noen kjører seg fast eller det blir uenigheter, ser alle på filosofen igjen – «Hvordan skal vi
komme videre nå?»
Har du alltid et svar?
Nei, men jeg opplever at det å ha tatt filosofiutdannelse også er en type allmenndannelse. Enten
vi underviser i ex.phil. eller ikke, er det noe generalistisk over hvordan selve filosofistudiet er bygget
opp. Det er faktisk veldig bredt. Alt fra Guds eksistens til hva en logisk gyldig syllogisme er. Hvis du
ser på hva filosofer har arbeidet med fra antikken
– for eksempel Aristoteles – så tok de for seg hele
fjøla. Du kan ta det fakultet for fakultet, bygg for
bygg: Det er filosofiske bidrag som ligger i bunn,
og det blir man kanskje mer oppmerksom på når
man er sammen med ikke-filosofer. Jeg kan alltids
noe om metodologien i naturvitenskapene, selv
om jeg ikke er naturviter. Tilsvarende i samfunnsvitenskap, medisin, eller hva det måtte være. Det
er kanskje litt farlig å tenke at bare jeg graver dypt
nok i min filosofiske hukommelse så kommer jeg
opp med noe, men det er litt sånn, det er det.
Vi vil gripe fast i rollen din etter 22. juli. Det var ikke bare
filosofer man tydde til etter denne hendelsen, men også jurister, psykiatere, samfunnsvitere og politi. Hva er det som
kjennetegner forståeliggjøringen som en filosof kan tilby i en
slik situasjon?
Det var ikke nok å være filosof. De ville ha filoso-

fer i Norge som hadde jobbet med ondskap. Det
er et begrep og et fenomen som sjelden beslaglegger hele avisredaksjoner og endrer kjøreplanene i
Dagsrevyen. At noe sånt skulle skje her, var både
media og alle andre uforberedt på: Det at vi er rammet av noe som filosofene som har greie på det vil
kalle ondskap. Hva er ondskap, og hva gjør vi nå?
Hva innebærer det at gjerningsmannen er en av
våre egne og etnisk norsk? At det ikke er al-Qaida
eller noen utenfrakommende skumle menn med
langt skjegg?
Det var også mange spørsmål om hvordan dette
kunne skje i Norge, og spørsmål om det juridiske
og politimessige, og om norsk naivitet. Mange
journalister var opptatt av at det gikk så lang tid
før gjerningsmannen ble tatt på Utøya, og at vi er
vant til få sikkerhetstiltak rundt makteliten vår, inkludert statsministeren. Hva sier det om Norge, og
er det en norsk naivitet? Vil du anbefale at det skal
bli strengere i fremtiden, og hvilke verdier mister vi
i så fall? Det er slike spørsmål journalistene tror at
filosofen kan svare godt på.
Tror du at denne hendelsen kan ha forandret Norge, og på
den måten norsk filosofi?

artig for alle, uansett hva han snakket om. Det var
alltid spennende hvis Næss var med, for man visste
ikke hva han kunne finne på – samtidig som han
for nasjonen hadde et image som en klok bestefar, eller syvende far i huset. Jeg er ingen av delene.
Men jeg virker også i en annen tid. Jeg tror ikke det
er noen særlige paralleller.
Jeg kunne vel ønske at det hadde vært flere av
dagens generasjon norske fagfilosofer
som var synligere i offentligheten. Jeg kunne vel
Det er en tre, fire, fem stykker av oss. ønske at det hadde
Vi kan alltids utfylle hverandre, men
vært flere av
vi har – apropos ondskap og 22. juli
– ganske like interesser. Vi uttømmer dagens generasjon
på ingen måte bredden i hva nor- norske fagfilosofer
ske filosofer kunne ha bidratt med:
som var synligere i
Det er masse som ikke dekkes hvis
du legger sammen kompetansen til offentligheten.
de jeg har nevnt. Men det er kanskje
en bedre bevart hemmelighet. Jeg har respekt for
at flesteparten av de universitetsansatte filosofene
i Norge forstår seg som akademiske filosofer, i den
forstand at de arbeider med sin egen forskning,
undervisning og veiledning, og pliktene de har i

Nei, det er vel for mye sagt. Kanskje det er prematurt. Det er et interessant spørsmål, men jeg tror
ikke jeg kan svare presist på det nå. Det har kanskje
forandret noe for enkelte av oss, og det har muligens forandret offentlighetens, eller medienes, sans
for hva filosofer kan bidra med. Men om det har
forandret norske filosofer, med hensyn til hvordan
de orienterer seg, hva de arbeider med, eller hvordan de ordlegger seg – det vet jeg ikke.
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Arne Næss var også i offentligheten, men på en annen måte
enn deg – kanskje mer som aktivist. Har du noen kommentarer til forskjellen mellom hans tilnærming til offentligheten
og din egen?
Han virket i en helt annen tid. Næss hadde også en
veldig lang karriere: Han ble professor i en alder av
27 år; hele etterkrigsperioden og samarbeidet han
med Johan Galtung om det store demokratiprosjektet i regi av FN; ikke-vold med Ghandi og studentopprør på sekstitallet; økofilosofien utover syttitallet og så videre. Næss gikk hele løpet fra å være
syvogtjueåringen som kom fra Wienerkretsen til å
være en mann langt oppe i nittiårene, som istedenfor å svare skikkelig på hva journalistene spurte om
utfordret dem til boksekamp. Denne lekenheten
gjorde at Næss kunne bli en kjendisfigur som var
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sin stilling – og sier seg ferdig med det. Det må de
få lov til. Jeg vil allikevel mene det hadde vært et
gode, også for offentligheten og synet på hva filosofer kan bidra med, om vi hadde vært flere enn det
er nå for tiden.
Angående din tid i Frankfurt: Hvordan var dette filosofiske
miljøet i forhold til det i Oslo? Det er lett å tenke seg at det var
et mer kontinentalt dominert miljø enn miljøet på Blindern,
ligger det noe i det?
Nei, det er ikke helt treffende. Jeg er født i 1960
og begynte å studere filosofi på Blindern høsten
1981, med de professorene og lærerne som var i
niende etasje i HF-blokka.
Vi som er filosofer, og Den gangen hadde ikke mange
særlig dere som repre- av lærerne doktorgrad, og det
var nok å ha en god magistersenterer en ny genera- avhandling for å få en stilling.
sjon, må være påpas- De var utmerkede lærere – det
selig med å gjøre en var ikke det – men de behøvde
ikke å ta den doktorgraden for
egeninnsats for å være å bli fast ansatt. Så de tok den
utadvendte. aldri. Mange av de som underviste mest var universitetslektorer: Bernt Vestre, Finngeir Hiorth, Hjalmar Hegge
og Eivind Storheim med flere. En generasjon som
er født en gang mellom 1920 og 1930. Disse var
lærerne jeg først og fremst møtte. Det var få professorer, og de få som var, befant seg ofte i utlandet. Universitetslektorene var genuine generalister.
Mange av dem elsket å være lærere og å forelese. De
var innmari dyktige forelesere.
Jeg vil ikke si at filosofisk institutt var utpreget
analytisk og ikke kontinentalt i min studietid, før jeg
reiste til Frankfurt. Det var en herlig blanding. Bernt
Vestre var frankofil, og drev med Camus og ting som
ingen i korridorene her holder på med lenger. Sartrekompetansen har også dødd helt ut, i likhet med mye
av den franske kompetansen generelt. Folk drev for
eksempel med eksistensialisme, og det er det omtrent
ingen her som gjør lenger. Vi hadde i tillegg Dagfinn
(Føllesdal, red.anm.) de gangene han var på Blindern,
samt de analytiske filosofene og Kantforskerne som
alltid har vært her. Hvis vi absolutt skal bruke denne
distinksjonen – analytisk versus kontinentalt – så jevnet det seg ganske bra ut.
Filosofien jeg møtte i Frankfurt var mer analytisk orientert enn jeg hadde regnet med før jeg reiste – Habermas er også veldig analytisk. Han har
vært i kontakt og utveksling med hele den analytiske garden. Det er få tyske filosofer som har skrevet
mer om amerikansk språkfilosofi enn Habermas.
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Tysk filosofi har dessuten blitt mindre kontinental
siden 1985. Nå tør de ikke en gang å skrive på tysk
lenger hvis de skal gjøre karriere: Tyskerne skriver
på engelsk, selv om de bare har tenkt å bli professorer ved tyske universiteter.
Hvis du ser kontrasten fra da jeg begynte her til
i dag – 30 år senere – så har det vært en utvikling i
retning av at det analytiske er blitt mer dominerende. Vi som assosieres med kontinental filosofi føler
oss litt marginaliserte og kanskje litt uglesette. Vi er
ikke forskningsfronten; vi er ikke «state of the art»;
vi er ikke der det skjer. Nå er det mye som skjer
med utvekslingen mellom naturvitenskapene og
CSMN. De arbeider ofte tverrfaglig. Da er det lett
å tenke at de som kommer fra tysk og fransk kontinentalfilosofi ikke er med – man tenker at de heller arbeider filosofihistorisk og systematisk, mens
det er ved CSMN at forskningsgjennombruddene
skjer. Så det er noe normativt og rangerende ved
distinksjonen «analytisk versus kontinental». Det
er ikke en deskriptiv eller nøytral distinksjon. Det
er helt klart at det er analytisk filosofi som er «the
real thing». Distinksjonen er ikke viktig for meg i
mitt virke eller forfatterskap, men jeg erkjenner at
den er veldig operativ i miljøet.
Helt til slutt: Hvor ser du det norske filosofimiljøet ti år fram
i tid?
Jeg er optimistisk med tanke på at det fremdeles
er ganske mange av oss – internasjonalt påfallende
mange – og jeg er ikke engstelig for at det skal bli
mindre etterspørsel etter filosofi i framtiden. Men
jeg sier samtidig at vi som er filosofer, og særlig
dere som representerer en ny generasjon, må være
påpasselig med å gjøre en egeninnsats for å være
utadvendte. Det er en fare i disse føringene jeg har
nevnt om en spesialisering: Det lønner seg på kort
sikt for å kunne konkurrere om en ledig stilling når
den måtte komme, men på lengre sikt lønner det
seg ikke for filosofien hvis den blir seg selv nok.
Hvis den blir innadvent og noe kun filosofer, men
ingen andre, vet om – da er det nesten en dødslinje.
Så å ha flere ben å stå på både innenfor og utenfor
sin spesialistkompetanse, og å veksle mellom de to,
tenker jeg er fornuftig: å betjene faget innad med
forskningsbidrag; å betjene de studentene som har
valgt faget; å betjene storsamfunnet med hensyn til
hele tiden å påminne om at vi er her. Det kan bli
bruk for oss når ting skjer.

