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andre ord. (Jeg skal imidlertid innrømme at jeg har frydet
meg litt mindre over dette nå som jeg har begynt å skrive
på masteroppgaven min, som handler om Wittgenstein og
filosofisk metode, på tysk).
Hvert akademiske år innledes med en sommerskole
i Toulouse for å bli kjent med de andre studentene og
programmets tilknyttede professorer. Da jeg først ankom
Toulouse i 2012, var det for å bli kjent med en gruppe
på 49 studenter fra 30 nasjoner, alle fra ulike bakgrunner og fagtilnærminger. Møtet med så mange nye holdepunkter og grunnkunnskaper gav meg følelsen av å starte
på nytt med filosofi, noe som var både frustrerende og
spennende. Jeg var neppe den eneste som opplevde det på
denne måten – aller mest vil jeg si at vi var preget av en
gjensidig nysgjerrighet på hva vi kunne lære av hverandre.
Selv om jeg «bare» har oppholdt meg ved tre universiteter,
har jeg dermed fått anledning til å få innsikt i filosofistudiet i mange andre land også. Årene med utveksling har
vist meg til hvor stor grad universiteter kan være forskjellige. Jeg tror det er fort gjort å bli faglig sneversynt av å
oppholde seg ved ett enkelt universitet gjennom en hel
utdannelse, og selv om jeg tror det er lurt at hvert universitet finner sine områder å spesialisere seg på, tror jeg
det er sunt å bevege seg ut av disse områdene iblant også.
Tilnærmingen til og forståelsen av filosofi er ofte så veldig
ulik: hvilke filosofer man leser, samt hvordan det forventes
at studentene skriver og jobber med filosofi. Bakgrunnen
min fra Blindern bærer preg av mye mer analytisk filosofi
enn mine medstudenters, for eksempel; i sterk kontrast
står Praha, hvor vi nesten bare jobber med fenomenologi
(les: Husserl). Jeg havner stadig i krangel med franskmennene om hvordan en filosofisk tekst bør skrives, og lar meg
begeistre i møte med filosofer jeg ikke har hatt anledning
til å lære om enda. Med andre ord: Jeg føler at jeg ikke
kunne ha funnet en bedre måte å lære om filosofi på, men
jeg vet ikke om det er en bratt læringskurve så mye som
det er en berg-og-dal-bane. La meg gå over til å si litt om
stoppestedene på denne ferden:
Mitt første semester tilbrakte jeg i Bonn i Tyskland.
Den tidligere hovedstaden lider delvis av å befinne seg i
umiddelbar nærhet av Köln, som tiltrekker seg det meste
av kulturelle arrangementer, utesteder og studenter, men

lite som er tiltrekkende ved byen. Jeg var på forhånd klar
over at jeg ikke ville kunne feste lit til kollektivtransporten, men jeg antok at det på et eller annet vis ville være
mulig å komme seg inn til sentrum og vandre rundt. Så
feil kan man ta. Istedenfor å ha av et tydelig bysentrum
består Memphis av ulike sentrumsklynger som man ferdes
mellom med bil. Med andre ord etterlater det en strandet
å være billøs og ikke minst førerkortløs i Memphis (sistnevnte sjokkerte samtlige amerikanere jeg møtte). Å dra
på butikken og handle mat var en ukentlig ekspedisjon
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ist jeg skrev reisebrev for Filosofisk Supplement, var jeg
for andre gang i løpet av bachelorgraden på utveksling – da i Freiburg i Tyskland, og så stor var (og er) begeistringen min for livet som utvekslingsstudent at da jeg
oppdaget en mastergrad i filosofi som innebar å være på
utveksling hele tiden, kunne ikke entusiasmen min vært
større. Omtrent to år senere bor jeg i Praha og er i ferd
med å begynne på det siste semesteret av masteren. I dette
reisebrevet ønsker jeg å fortelle om mine opplevelser som
filosofistudent på farten og universitetene jeg har hatt anledning til å studere ved siden sist.
De fleste studenter kjenner til muligheten for å reise
på utveksling gjennom Erasmus, men at det også finnes et
lignende opplegg for masterstudenter, er mindre velkjent.
Erasmus Mundus-programmet består av flere titalls mastergrader, deriblant én i filosofi. Master Erasmus Mundus
Europhilosophie administreres fra Université de Toulouse i
Frankrike, og består for tiden av et samarbeid med 8 andre
universiteter: Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität
Bonn, Universitade Coimbra,
Det tospråklige aspektet ved Hosei University, Université
masteren vektlegges altså catholique
de
Louvain,
University
of
Memphis,
sterkt, og jeg så dette som
en gylden mulighet til å Univerzita Karlova v Praze,
Universitade Federal de São
forbedre mine ferdigheter Carlos og Bergische Universität
innenfor begge språk. Wuppertal. Studentene kommer fra hele verden, og i likhet med de andre Erasmus Mundus-mastrene, kreves det
vanligvis at studentene er innom tre universiteter i løpet
av den toårige masteren – studentene utenfra Europa
forblir på kontinentet, mens de europeiske studentene
tilbringer det andre semesteret i Brasil, Japan eller USA.
Europhilosophie-programmets faglige fokus ligger innenfor fransk og tysk filosofi, og å kunne fransk eller tysk er
en forutsetning for opptak til masteren – helst bør du beherske begge språk, da undervisningen ved alle universitetene (med det kanskje opplagte unntaket av University of
Memphis) foregår på ett eller begge språk. Det tospråklige aspektet ved masteren vektlegges altså sterkt, og jeg
så dette som en gylden mulighet til å forbedre mine ferdigheter innenfor begge språk. Multitaskingsmaster, med

kan til gjengjeld skilte med å være Beethovens fødested og
med å ha et slott som universitetsbygning. Til tross for at
jeg opplevde Bonn som en veldig rolig og (selv)høytidelig
by, og at jeg tilbrakte uker i en tysk papirmølle med frustrerte administrasjonsansatte som ikke visste hvordan de
skulle klassifisere disse utledningene som ikke akkurat var
på vanlig utveksling, men ikke akkurat var vanlige studenter heller, satte jeg veldig stor pris på å være student der.
Jeg bodde usentralt, i et lite hus på feil side av Rhinen, og
syklet overalt. Instituttet for filosofi har et godt fagmiljø,
er aktivt (og har blitt enda mer aktivt etter ansettelsen av
hele Tysklands Wünderkindfilosof, Markus Gabriel), og
har høy standard på undervisningen. Dessverre fikk jeg
aldri muligheten til å avslutte semesteret i Bonn før jeg
ble sendt videre til Memphis i Tennessee. Et av de mange
problemene ved å skulle studere ved ulike universiteter, er
overlappende semestre. I Tyskland begynner gjerne vintersemesteret ikke før i oktober og avsluttes i slutten av januar
eller begynnelsen av februar, etterfulgt av eksamensoppgaver som skrives i ferien. Å skulle begynne mitt andre
semester i Memphis i begynnelsen av januar presenterte
meg dermed for flere utfordringer, men takket være en
fleksibel koordinator og på bekostning av enda flere administrasjonsansattes Ordnung, ordnet alt seg til slutt.
Jeg vet fremdeles ikke hvorfor jeg ble sendt til
Memphis, om det var en tilfeldighet eller et forsøk på å
finne det universitetet utenfor Europa som passet best til
meg, men hvis jeg skal anta det siste var det nok fordi søknaden min framstod som en god blanding av kontinental
og analytisk filosofi etter tiden på Blindern og i Freiburg,
og dette er en faglig profil Memphis har forsøkt å etablere.
I praksis betyr dette at alle fagene er merket som enten
analytiske eller kontinentale, og det kreves at studentene
avlegger et visst antall fag innenfor hver kategori. Hvor
godt dette fungerer på lavere grad vet jeg ikke, men det
virket ikke som om det har gitt særlig gode resultater for
masterstudenter og doktorander. Siden de fleste universiteter i USA har en heller analytisk profil, tiltrekkes studentene av en mer kontinental orientering gjerne til Memphis
for å jobbe med prosjektene sine. Kravet om at også disse
studentene skulle avlegge fag i analytisk filosofi var for de
fleste mer et irritasjonsmoment enn noe de hadde faglig
utbytte av, men samtidig var det spennende å se hvordan
de hadde forsøkt å inkludere begge tradisjoner.1
Jeg ville neppe ha dratt til Memphis, noensinne, om
jeg ikke hadde blitt sendt dit. Selv om en overraskende stor
mengde Elvis-fanatikere legger ut på pilegrimsferd til den
hoftevrikkende gudens hjemby, og man kan besøke motellet der Martin Luther King ble skutt og drept, finnes det

jeg gruet meg til på grunn av mangelen på fotgjengeroverganger og den åpenbare overraskelsen til bilistene over
å se noe slikt som en fotgjenger.2 Jeg tok bussen ved et par
anledninger, men ble overrasket over advarselen om at jeg,
som hvit kvinne, ikke burde ta den alene. Første gangen
jeg steg ombord bussen kunne jeg ane hvorfor, og ikke ved
en eneste anledning skulle jeg møte andre hvite på bussen. Blikkene jeg fikk og kommentarene noen av de andre
bussreisende slengte ut til meg fikk meg til å føle at jeg
ikke var så langt unna en omvendt Rosa Parks-situasjon.
Jeg visste at det fremdeles er store forskjeller på svart og
hvit i USA, men at det var tilfellet i så stor grad, er kanskje
den viktigste lærdommen jeg har med meg fra oppholdet,
og jeg velger derfor å dvele litt ved det. Det kan være fristende å forklare forskjellen med blant annet etterdønninger fra tidligere generasjoners økonomiske ulikheter, men
selv om dette kanskje kan forklare tilfellet på bussen, gir
det en utilstrekkelig forståelse av situasjonen. Ved en anledning besøkte jeg en lokal high school sammen med et
par venner, hvorav en var en tidligere lærer ved skolen,
for å se på en basketballkamp. Motivasjonen var å oppleve
stemningen ved slike kamper, se på cheerleaderne, og i det
hele tatt oppleve denne delen av amerikansk kultur. Det
var definitivt en morsom opplevelse, men det som slo oss
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mest, var at det med unntak av meg og mine venner ikke
fantes et eneste hvitt ansikt i salen, og den tidligere læreren
fortalte at han i løpet av de tre årene han hadde jobbet
der bare hadde hatt to hvite studenter. Hvorfor? Det er
dessverre slik at når overvekten av beboerne i et område
er mørke, velger de hvite å flytte. Fenomenet kalles «white
flight». For å avslutte denne ekskursen: De fleste av studentene ved University of Memphis er afroamerikanere.
Likevel var denne overvekten snudd opp ned på filosofistudiet. Jeg har ingen forklaring å tilby på hvorfor det er
slik, men jeg syntes kontrasten var slående.
Etter et år med mye reising og noe kaos på grunn av
de overlappende semestrene, føltes det som en lettelse å
ankomme Praha og vite at jeg skulle være her et helt år.
Jeg besøkte Praha for første gang på en studietur med filosofi og idéhistorie i 2011, forelsket meg fullstendig, og
var veldig innstilt på å benytte meg av denne muligheten
til å komme tilbake. Ved hjelp av Europhilosophie ble det
Noter

opprettet et eget institutt for fransk og tysk filosofi i Praha
for at vi skulle kunne følge undervisning på fransk og tysk
(mine forsøk på å snakke tsjekkisk består i å snakke russisk
med det jeg tror er en tsjekkisk aksent, og dette gir veldig
varierte resultater), og i motsetning til oppholdene i Bonn
og Memphis, studerer jeg nå nesten bare med Mundusstudenter. Dette gjør altså at vi er en veldig liten gruppe
som får tett faglig oppfølging av professorene som er knyttet til instituttet. Å bli kjent med enda et universitet og en
by og å forsøke å benytte meg av Prahas enorme kulturtilbud samtidig som jeg skal skrive en masteroppgave er en
utfordring, men jeg tror og håper at jeg skal komme i mål.
Før den tid skal jeg imidlertid møte de andre Mundusstudentene i Coimbra for en uke med studentorganiserte
workshops og foredrag og utveksling av våre respektive
opplevelser siden sist. Jeg er veldig usikker og spent på hva
som venter meg i fremtiden, men jeg håper det involverer
flere muligheter, som denne, til å reise og lære.

Et av fagene, som jeg derfor unngikk med vilje, krevde faktisk at studentene skulle skrive to eksamensoppgaver: en på en «kontinental» måte og
en på en «analytisk» måte. Hva dette skulle bety, var det ingen som kunne få noe klarhet i.
2
Da en av professorene mine ble klar over situasjonen min, forbarmet hun seg over meg og lånte meg en sykkel, men åpenbart står Memphis
i sterk kontrast til sykkelvennlige Bonn. Heldigvis finnes det knapt fotgjengere, så der de fantes syklet jeg på smale og ødelagte fotgjengerfelt.
Flaks at jeg hadde offroadsykkel!
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Utdrag fra den
leksikryptiske encyklopedi
Craig, Edward (f. 1942). Engelsk filosof og cricketspiller. Blant annet kjent for sin analyse av kunnskapens sosiale funksjon og sin
høyrehendte slagteknikk.
Craigs bibliotek (etter William Lane Craig). Tankeeksperiment ment å vise at det ikke kan finnes en uendelig stor mengde av objekter, da eksistensen av en slik mengde medfører flere absurditeter. Craig forestiller seg et bibliotek som inneholder uendelig mange
bøker og beskriver flere tilsynelatende umulige situasjoner som kunne oppstått hvis et slikt bibliotek fantes. Intuisjonen er dermed
at et slikt bibliotek ikke kan finnes. Siden opphavet til de tilsynelatende umulige situasjonene later til å være nettopp at biblioteket
inneholder uendelig mange bøker, antyder dette at andre uendelig store samlinger av konkrete objekter heller ikke kan finnes.
Tankeeksperimentet dukker opp i forbindelse med kalām-argumentet (se «Craig, William Lane»), der ett av premissene er at
universet begynte å eksistere. Craig hevder at vår beste nåværende kosmologi gir belegg for dette premisset, men grunner sin egen
aksept av det først og fremst i rent filosofiske argumenter. Ett av disse argumentene baserer seg på at universet, dersom det ikke
begynte å eksistere, har en uendelig lang fortid, noe som later til å medføre at det finnes uendelig mange fortidige øyeblikk. Craig
hevder at en slik faktisk uendelig stor mengde (se neste avsnitt) av konkrete objekter, være de seg øyeblikk i fortiden eller bøker i et
bibliotek, ikke kan eksistere.
Faktisk uendelighet er en egenskap som besittes av mengder. En mengde S er faktisk uendelig hvis og bare hvis den har en ekte
delmengde (dvs. en mengde hvis medlemmer også er medlemmer av S, men som ikke inkluderer alle medlemmer av S) som står i en
en-til-en-korrespondanse til (dvs., grovt sett, at den har like mange medlemmer som) S.
Med dette kommer vi endelig til biblioteket. Craigs bibliotek er uvanlig på tre måter. For det første, inneholder det bare bøker
med svarte eller hvite omslag, arrangert på hyllene slik at annenhver bok er svart, og annenhver hvit. For det andre er hver bok nummerert med et unikt naturlig tall. For det tredje, og mest bemerkelsesverdig, inneholder biblioteket faktisk uendelig mange bøker.
Vi kan nå stille det første av to spørsmål: Hvordan vil bibliotekets hyller bli seende ut hvis alle (og bare) de hvite bøkene fjernes fra
biblioteket? En intuisjon er at de vil være halvparten så fulle som de var før, men det kan matematisk bevises at de faktisk vil være
akkurat like fulle som før. (Husk definisjonen av det faktisk uendelige: En mengde – i dette tilfellet mengden av alle bøkene i biblioteket – som står i en en-til-en-korrespondanse til en av sine ekte delmengder – i dette tilfellet mengden av alle de hvite bøkene
i biblioteket.)
Det andre spørsmålet er dette: Sett at vi skal innlemme en ny bok i biblioteket. Hvilket unikt naturlig tall skal den boken nummereres med? Her får vi nok et uventet svar: Siden biblioteket fra før av inneholder like mange bøker som det er naturlige tall, finnes
det ingen naturlige tall som ikke allerede nummererer en av bøkene. På en eller annen måte er de naturlige tallene brukt opp – selv
om det er uendelig mange av dem.
Begge disse konklusjonene fremstår så absurde at det er fristende å si at scenarioene de beskriver ikke kan finne sted. Kilden til
denne absurditeten later til å være at biblioteket inneholder faktisk uendelig mange bøker. Følgelig, konkluderer Craig, er en faktisk
uendelighet av konkrete objekter umulig. S. E.
Craig, William Lane (f. 1949). Amerikansk filosof, teolog, og kristen apologet. Blant annet kjent for sin formulering av det såkalte
kalām-varianten av det kosmologiske argumentet for Guds eksistens.
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