
   Tema 2007:

Frihet eller 
   bedrag

www.paakanten.nowww.paakanten.no

Viktig 
melding 
til alle 
borgere

Siste side

Kant fra 
en annen 
kant

Side 6

Kragerø Filosofi festival

31. mai - 3. juni 2007

Fo
to

: 
G

re
th

e 
G

un
ne

ng



På Kanten er en festival 
som tar for seg menneskers 
tanker, ideer, kunnskap og  
kunst - en feiring av men-
neskers historie og visdom.

- en presentasjon av tan-
ker og ideer.

- en fest hvor sammen-
hengen mellom det indre liv 

Side 2 På Kanten

Det er en stor glede for 
meg å ønske velkommen til 
kunst- og kulturbyen Kragerø 
og til spennende dager med 
På Kanten Filosofi festival.  
Vi er meget stolte over at 
vår sjarmerende lille by har 
mobilisert et særdeles bredt 
engasjement for å få til en 
festival som er unik – kanskje 
enestående i hele verden.

Alle kjenner Kragerø. Alle 
har et forhold til Kragerø 
og alle har vært i Kragerø. 
Det er noe vi kragerøbebo-
ere hører hver gang vi er 
utenfor kommunegrensene. 
Vi har alt i Kragerø, mener 
vi i hvert fall selv.  For vi 
mangler vel egentlig in-
gen ting, vi som er glade i 

byen vår. Et yrende kulturliv 
med bredde fra misjonsfo-
reninger, via kor og korps 
til idrettslag med eliteseri-
elaget i håndball som et av 
fyrtårnene våre. Vi har gode 
møtesteder på kafeer og 
restauranter.  Steder som 
hver for seg er små kultur-
hus som fylles med musikk 
og annen kultur året rundt. 
Og sommeren er tiden for 
festivaler hvor musikk i alle 
genre tiltrekker fl ere titusen 
mennesker. 

I disse dager forberedes 
planene for et regionalt 
kulturhus.  Dette skal bli en 
arena som hever kommu-
nens kulturliv ytterligere, i et 
annet og enda større for-
mat enn det vi har i dag. Et 
kulturhus for brukere, hvor 
innholdet skal vektlegges og 
tilpasses både lokalt kultur-
liv og besøkende kunst- og 
kulturutøvere.

Kragerø har et bygnings-
miljø med trange gater og et 
vidt spekter av bygninger.  I 
motsetning til de hvite sør-
landsbyer har vi varierende 
bygninger vi er stolte av og 
som hver for seg forteller om 
sine tidsepoker og utfor-
ming. Og skjærgården vår 
da. Et utall av øyer, holmer, 
skjær og friarealer hvor det 
alltid fi nnes en lun vik som 
du bare kan ha for deg selv 

om det er det du ønsker..  
Kragerøs tradisjoner som 

kunstnerby er kjent. Her 
er Theodor Kittelsen født, 
faktisk for 150 år siden i år.  
Edvard Munch bodde her i 
en lengre periode og skapte 
bl.a. auladekorasjonene.  
Men mange fl ere; Fritz 
Thaulow, Christian Krogh, 
Erik Werenskiold for å nevne 
noen.  Våre første sommer-
gjester. Men i dag er kunst-
nerlivet vel så aktivt, med 
både unge og veletablerte 
kunstnere innenfor mange 
genre. Og ikke for å snakke 
om de mange hyggelige gal-
lerier vi fi nner rundt om i 
gater og smau. 

Og midt i dette pulse-
rende liv unnfanges ideen 
om en egen fi losofi festival, 
et satsingsområde i vår nylig 
vedtatte plan for satsinger 
innenfor kunst og kystkultur. 
At et stort og ivrig kompe-
tansemiljø i vår kommune 
– sammen med medhjelpere 
med stor entusiasme utenfor 
Kragerø - har klart og få til 
et usedvanlig spennende og 
variert program for festiva-
len er meget imponerende.  
Her er utført en formidabel 
dugnadsinnsats for å tilret-
telegge og sette fokus på 
hovedtema fi losofi , godt kry-
dret med kulturopplevelser.  

En stor takk til dere alle 
som har stått på dag etter 
dag for å få På Kanten Filo-
sofi festival opp å stå. Utrolig 
bra! Vi er stolte over dere 
og ønsker dere lykke til med 
festivalen.

Og igjen hjertelig velkom-
men til alle dere som ønsker 
å få en spennende og opple-
velsesrik langhelg i Kragerø!

Med hilsen
Harald Bothner

Kultursjef i Kragerø 

Velkommen
  til Kragerø og fi losofi festivalen
  På Kanten

w w w.paakanten.no

På Kanten, Kragerø Filosofi festival 2007

Visjonen...

Jeg undres...

Midt i rekken av vårmånedenes hellige dager og feiringer har 
man her i ytterkanten, på kanten av havet, satt seg fore å 
tilføye nok en begivenhet. 

Men kanskje er det ingen spesiell begivenhet, kan man 
undres, eller er det tvert imot slik at det er intet mer enn 
selve Begivenheten man har satt seg fore å feire; det at 
man er til? Selv får jeg klump i halsen når jeg sakte nyter 
Jostein Gaarders viktige melding til alle borgere:  Verden er 
her nå! 

Det er vel verdt å tenke over. Så hvorfor ikke en festival, 
tenkte festivalsjef Marit Laland, som har satt det hele igang. 
Gaarder skriver forresten at han tenker seg å rykke kunngjø-
ringen inn i alle landets aviser. Vi bringer den her som den 
aller første. 

Denne generøsiteten er et eksempel på den dugnadsån-
den som har preget arbeidet fram mot festivalen. Her bidrar 
alle med det hver og en av oss kan, til felles beste. En lang 
rekke lokale og nasjonale krefter har gjort festivalen mulig. 

Et faglig råd for festivalen, med Jostein Gaarder, Thomas 
Hylland Eriksen, Beate Børresen og Kirsten Haaland, er en 
støttespiller i forhold til det faglige innholdet. Den lokale 
ressursgruppen har lagt ned arbeid på alle de områder en 
festival krever for å få det hele til å fungere. Og en mengde 
bidragsytere, rundt femti i alt, vil gjøre sitt i gjennomfø-
ringen av festivaldagene. Mange av dem har velvillig også 
bidratt med artikler til denne første avisen til Kragerø Filo-
sofi festival På Kanten. Jeg håper den vil gjenspeile noe av 
festivalens innhold, i tillegg til å pirre nysgjerrigheten litt.

Det er noe med de trykte ord. De går liksom ikke så fort 
forbi som SMS og e-post. De er bokstavelig talt til å ta 
på, snuse på, og lese om igjen. De kan få tid på seg til å 
modnes og integreres i mitt liv, i min hverdag, når festival-
dagene vel er over.

Filosofi  handler om alt fra hverdagsfi losofi  til de store 
eksistensielle spørsmål, uttrykker festivalleder Marit Laland, 
noe som gjenspeiles i festivalens mange ulike tilbud. De kan 
du studere i programmet som du fi nner inne i avisen med 
tilhørende kart til  å nappe ut. Artiklene utdyper noen av 
dem. Du kan velge mellom alt fra fi losofi sketurer med kogg, 
tøffende ut i skjærgården for å møte Munchs soloppgang, 
medbrakt poesi. Her er foredrag og debatter, fi losofi kaféer 
for barn, ungdom og voksne, fi lm, teater, kunstutstillinger, 
litteraturkvelder og konserter, alt med henblikk på årets 
tema: Frihet eller bedrag.

Landskapet vi bor i her ute på kysten; skjærgården med 
alle sine øyer, holmer og skjær, og med Jomfruland som 
havets utpost mot Skagerak, er en evig kilde til undring. Her 
fi nner vi hvile for øye og sinn, og utfordringer når hav og 
vind står på. På blanke solskinnsdager drar man ut til frihe-
ten ”på vannet”, som det heter her. Og ofte kan landskapet 
bedra; når himmel og hav går i ett og holmene ser ut til å 
fl yte. 

Hvorfor oppstår en fi losofi festival akkurat i Kragerø, kan 
man undre seg over. Kirsten Haaland, født og oppvokst her, 
sier at hun alltid har sett på Kragerø som en tenkende by. 
Med vår tilknytning til havet har vi oppover i historien alltid 
mottatt nye impulser.

Nå gleder vi oss til nye impulser, idet vi ønsker alle vel-
kommen, store som små,  til denne feiringen av menneskets 
tanker og idéer. Vi håper å fylle både skjærgård, gater, torg 
og smau i fi re undringens dager i månedsskiftet mai/juni, 
når Kragerø er på sitt vakreste. 

        
 Grethe Gunneng, redaktør

Fo
to

: G
re

th
e 

G
un

ne
ng



               ■  KRAGERØ FILOSOFIFESTIVAL 2007

Side 3På Kanten

Den verdenskjente og ver-
densvante fi losofen Jostein 
Gaarder, for øvrig en sentral 
støttespiller til På Kanten! 
Kragerø fi losofi festival og 
deltaker på årets festival, 
uttalte i forbindelse med 
lanseringen av årets program: 
”Dette er nok verdens første 
fi losofi festival, for hadde det 
vært noen andre, ville jeg nok 
blitt invitert!” Det er jo en 
hederstittel for en festival fra 
en så bevandret fi losof, men 
hvordan begynte det hele? 

Siden jeg har hatt gleden 
av å være med i startgropen 
av festivalen, vil jeg gi leser-
ne av denne første festivala-
visen litt historie om festiva-
lens spede begynnelse. Nå 
er jeg såpass heldig at jeg 
til daglig jobber ved Tele-
marksforsking-Bø med gode 
ideer, spesielt innen natur 
og kulturbasert næringsliv 
og bygdeutvikling, samtidig 
som jeg underviser bl.a. i 
økofi losofi  ved Høgskolen i 
Telemark og har utviklet min 
interesse for det livsfi loso-
fi ske gjennom et årelangt 
vennskap med fi losofen Arne 
Næss. Derfor føltes det helt 

naturlig da en sprudlende 
engasjert kvinne, helt uan-
meldt banket på døren til 
mitt kontor en fl ott vårdag i 
2006 med en lys idé – en 
fi losofi festival i Kragerø! 

Kvinnen som kom inn 
som et friskt vårpust på det 
bokstøvete kontoret er På 
Kanten! Kragerø fi losofi fes-
tivalens ”store mor”, Marit 

Laland, og hennes 
kreative engasje-

ment, kombinert med litt 
galskap, smitter raskt over. 
Marit forklarte at hennes en-
gasjement var rettet mot det 
å ta vare på den vakre na-
turen og kulturen i Kragerø, 
og for å skape positivitet. 
Hun pekte på alle mulighe-
tene som hun som innfl yt-
ter så i Kragerø, tross i at 
Kragerø har opplevd sin del 
av motgangen med nedlagte 
industriarbeidsplasser, ar-
beidsledighet og frafl ytting; 
kontrasten er stor mellom 
det yrende livet om som-
meren, og det relativt stille 
livet om vinteren. Marit er 
en stedsorientert entrepre-
nør som ser på hva som kan 
gjøres sammen med andre 
for å skape den framtid man 
ønsker, og i hennes tilfelle 
hadde dette noe med natur, 
kultur og kunnskap å gjøre 
– og plutselig kom ideen om 
en ide- og fi losofi festival. 

Ideen var svært spennende 
og nært opp til det jeg selv 
er opptatt av, også innenfor 
det vi gjør ved Telemarksfor-
sking-Bø, og gjennom pro-
grammet ”Forskingsbasert 
kompetansemegling” fi kk 

jeg mulighet til å bistå i den 
første utviklingen av ideen. 
Tre områder var viktige: 1) 
hvordan spisse ideen slik at 
den stikker seg ut fra andre 
festivaler som dukker opp 
her og der, 2) hvordan skape 
et nettverk som kan bidra 
til realiseringen av ideen, og 
3) hvordan forankre ideen 
lokalt som et positivt bidrag 

Per  Ing var  Haukeland

Gratulerer til På Kanten! 
Kragerø fi losofi festival - verdens første fi losofi festival?

og måten vi uttrykker oss 
og uttrykkes gjennom kunst 
og kommunikasjon vil vises 
frem og belyses fra ulike 
vinkler.

 På Kanten skal være et 
levende, kriblende og fl erfol-
dig arrangement,  i samhø-
righet med natur og miljø og 

i fellesskap med mennesker 
fra inn- og utland. 

 På Kanten oppfordres 
man til fi losofi sk refl ek-
sjon om de grunnleggende 
spørsmål i livet, å tenke det 
utenkelige, strekke seg til 
kanten av det mulige, bryte 
grenser, utforske tilværelsen 

til utviklingen av Kragerø. 
Først, festivalen skulle 

ikke bare rette seg mot et 
fagfi losofi sk miljø, men mot 
et bredt publikum i tråd 
med den økende interessen 
for fi losofi  generelt i samfun-
net. Samtidig kunne festiva-
len bidra til å strekke tanken 
utover den vanemessige 
tidsånd til nye områder på 
kanten av det etablerte, noe 
som synes å være nødven-
dig om vi skal møte de store 
globale utfordringer som 
økokrisen og bekjempelsen 
av urett og fattigdom. Vi 
trenger en festival som hyller 
bevegelsen på kanten av det 
såkalt ”normale” og som ut-
fordrer oss i tanke og hand-
ling til selv å stoppe opp og 
refl ektere over hvordan vi 
lever våre liv. Videre er det 
et mål å nå fl ere mennesker 
med denne tilnærming ved å 
bringe fi losofi en inn på om-
råder som kunst, litteratur, 
musikk og pedagogikk/skole.

For det andre er en festi-
val noe man ikke klarer å få 
til alene, man trenger gode 
og hjelpsomme relasjoner og 
nettverk til både mennesker 
og institusjoner. Selv om Ma-
rit kom med ideen og er en 

drivkraft i festiva-
len, ville det ikke 
vært noen festival 
uten alle disse 
gode hjelperne. 
Det er spennende 
at så mange synes 
det er morsomt 
å være med og 

bidra, både de som er fra 
Kragerø og de som er uten-
fra. I en tid hvor mange sier 
at frivilligheten og dugnads-
innsatsen står i fare, viser På 
Kanten! Kragerø fi losofi festi-
val at behovet for og gleden 
over å hjelpe hverandre for en 
god sak, er så visst tilstede. 

Det tredje området henger 
sammen med det forrige, 

og peker på at klarer man 
å engasjere og involvere så 
mange som mulig lokalt, slik 
at lokalbefolkningen støt-
ter festivalen, da har man 
på mange måter lykkes bare 
der. Festivalen skal være et 
positivt bidrag til utviklingen 
av Kragerø, blant annet ved å 
fremheve og dyrke de natur-
lige, kulturlige og menneske-
lige verdier og ressurser som 
fi nnes i Kragerø. Festivalen 
gir et eksempel på hvordan 
fellesverdiene, inkludert den 
vakre skjærgården, kan om-
formes til attraksjonskraft og 
lokal utvikling uten å forringe 
fellesverdiene. Ikke bare skal 
det tankemessige ”på kan-
ten”, men også det fysiske 
landskap blir rom for fi loso-
fi sk inspirasjon – vannkanten, 
strandkanten, bryggekanten, 
og utkanten et sentrum for 
fi losofi sk spenning, kreativitet 
og nyskaping. 

For i disse dager er det 
Kragerø det dreier seg om. 

Hva som en gang var en god 
ide, er nå blitt virkelighet: 
På Kanten! Kragerø fi loso-
fi festival – kanskje verdens 
første fi losofi festival!? Til 
alle deltakerne, kos dere på 
festivalen og bruk den til 
å utfordre og bli utfordret, 
og spre ordet til venner og 
kjente om å bli med. Gratu-
lerer så til Marit og alle dere 
andre som har vært og er 
involvert i å lage festivalen. 
Dere har ikke bare tenkt det 
og villet det, men dere har 
også gjort det, noe dere og 
Kragerø samfunnet kan være 
stolte av. Til slutt en liten 
oppfordring til oss alle fra en 
som har vært på kanten av 
det meste, Arne Næss: ”Vi 
trenger å oftere ta retningen 
på våre liv opp til ny vurde-
ring, og spørre: Er det dette 
jeg vil? Er det dette jeg dy-
pest sett står for?” Lykke til! 

– hver for seg og sammen. 
 På Kanten vil man kunne 

støte på brennaktuell viten-
skap, urgammel visdom og 
dristig kunst. Denne hylles-
ten til mennesker, til jorden 
og livet selv skal foregå i 
Kragerø, det vakre og sær-
egne stedet – beliggende på 

kanten mellom fastland og 
hav, beskyttet av alle skjær-
gårdens øyer. 

Kommer vi til å virkelig-
gjøre denne visjonen for 
festivalen 31.mai til 3. juni 
2007?

Lykke til  – bidragsytere, 
frivillige og publikum – på 

verdens første fi losofi fes-
tival – la det bli en fest og 
en feiring av menneskers 
bevissthet!

Marit Laland
Festivalsjef

På Kanten, Kragerø Filosofi festival 2007

« Det tenkelige er det 
som kan tenkes å 
være mulig (Wittgenstein)



Vi har et intellektuelt begjær 
– kanskje til og med behov 
– for en omfattende forstå-
else av tilværelsen. Hvorfor 
melder dette behovet seg for 
oss? Fordi vi møter proble-
mer i våre forsøk på å leve 
livene våre på best mulig 
måte. Det spørsmålet som 
først setter den fi losofi ske 
refl eksjonen i gang er ofte 
eksistensielt: Hva er menin-
gen med livet? Hvem er jeg? 
Spørsmålet kan også handle 
om erkjennelsen vår: Hva 
kan jeg ha viten om? Hva 
er sannhet? Det kan være 
etisk: Hva skiller godt og 
ondt? Hva er mitt moralske 
ansvar for andre mennesker? 
Eller det kan springe ut av 
en kosmologisk undring: 
Er universet uendelig eller 
begrenset i rom og tid? Er 

det plass for fri vilje 
i en verden styrt 

av fysiske lover? Alle men-
nesker har oppfatninger om 
disse spørsmålene, selv om 
det ikke nødvendigvis er ut-
talt direkte. Filosofi  er et for-
søk på å gjennomtenke de 
grunnleggende spørsmålene 
om virkelighetens mest ge-
nerelle trekk, den mennes-
kelige erfaringens betydning 
og vår plass i denne virkelig-
heten, og videre forsøke å se 
det hele i en sammenheng, 
ut fra en forhåpning om at 
denne sammenhengen vil 
gi større mening enn de 
enkelte delene. 

Vi lever livene våre med 
en mengde spredte oppfat-
ninger, vaner og preferanser. 
Det meste av dette har vi 
overtatt fra andre. Jeg må 
lære meg andres forståelse 
av verden før jeg kan nå 

frem til en egen. De fl este 
av de oppfatningene jeg 
overtar, refl ekterer jeg aldri 
over – jeg tar dem bare 
for gitt. Men jeg kan også 
forsøke å fi nne ut hvordan 
en del av de oppfatningene 
jeg har er forbundet med 
hverandre, samt hvilke opp-
fatninger som er holdbare og 
hvilke som ikke er det. Fi-
losofi en oppfordrer oss til å 
stille spørsmål ved oss selv, 
hvem vi er og hvordan vi 
lever, og videre om hva som 
er sant, hva som er godt etc. 
Det er spørsmål vi selv må 
stille og lete etter svar på, 
uten å overlate oppgaven til 
ytre autoriteter. Vi må videre 
stille spørsmål ved svarene 
vi mener å fi nne, og ikke 
minst ved spørsmålene selv. 
Filosofi  er ofte frustrerende: 
Man må fi nne seg i å stå 
i stampe uten å komme 

Det går som kjent ikke an 
å måle livskvalitet, men 
det er nok av dem som 
prøver. FNs utviklingsorga-
nisasjon, UNDP, publiserer 
hvert år sin globale Human 
Development Report,  hvor 
Norge alltid befi nner seg 
på medaljeplass. Selv om 
UNDPs målestokk for «men-
neskelig utvikling,», Human 
Development Index (HDI), 
blir stadig mer raffi nert, er 
den ikke helt til å stole på. 
Alt i alt er det bedre å være 
rik og frisk enn å være syk 
og fattig, som Else Michelet 
en gang uttrykte det, men ut 
over det aller mest opplagte 
er det vanskelig å fi nne gode 
objektive kriterier på livskva-
litet. Om det gjør folk mer 
eller mindre lykkelige at de 
fl este har lønnsarbeid, even-
tuelt at de fl este kvinner 
jobber full tid, kommer an 

på hva alternativet 
er. For inuitene på 

Grønland førte det nesten 
helt sikkert til en markant 
nedgang i livskvaliteten at 
de gikk over fra fangst til 
lønnsarbeid. 

Så kan man kanskje gå 
etter subjektive kriterier? 
Siden slutten av 1990-tal-
let er det blitt gjennomført 
jevnlige «lykkeundersøkel-
ser», som bruker spørreskje-
maer i stedet for statistikk. 
I 2001 kom Bangladesh 
på førsteplass (139. plass 
hos UNDP), og i 2004 var 
det Nigeria som vant (158. 
plass hos UNDP). Slike un-
dersøkelser er tankevekken-
de, men feilkildene er om 
mulig enda mer åpenbare i 
lykkeundersøkelsene enn i 
HDI-målingene. Jeg har ikke 
sjekket ordlyden i spørsmå-
lene på ulike språk, men 
hvis man spør en australier 
«Are you happy?» betyr det 

noe annet enn om man spør 
en norsk person «Er du lyk-
kelig?». Det engelske happy 
betyr i denne sammenhen-
gen å ha det bra. Dessuten 
fi nnes det samfunn hvor det 
er uhøfl ig å påstå at man 
ikke er lykkelig. Er man ikke 
takknemlig for at man lever, 
kanskje? Har man noe usagt 
med den lokale guden/gu-
dene? Her i den avkristnede, 
men stadig protestantiske 
del av verden kan det meget 
vel tenkes at graden av lykke 
blir underrapportert, for her 
er det meningen at man 
fremfor alt skal være nøk-
tern og ærlig.

Likevel er det ikke umulig 
å sammenligne livskvalitet. 
Sosiologen Richard Wilkin-
son har utgitt fl ere bøker 
om temaet, og han bruker et 
mangfold av metoder og en 
bred vifte av ulike typer ma-
teriale – fra spaltistsynsing 
og ferievaner til statistikker 

over kriminalitet og forventet 
levealder. Han er ikke tanke-
leser, men han har uansett 
gjort noen interessante 
oppdagelser. To stikkord 
oppsummerer Wilkinsons 
forskning: Tillit og utjev-
ning av inntektsforskjeller. 
I sammenligninger mellom 
vestlige samfunn viser han 
at kriminalitet, sinnslidelser, 
selvmord og andre indika-
torer på sosial utilpasshet 
henger direkte sammen 
med sosial fragmentering og 
økonomisk ulikhet. Han må 
til og med innrømme at det 
eneste østeuropeiske landet 
som ikke hadde en ned-
gang i målbar livskvalitet på 
1980-tallet, da Gorbatsjovs 
reformer satte sitt preg på 
regionen, var Albania, altså 
et gjennomført totalitært 
land med små inntektsfor-
skjeller. Og som alle vet, har 
forventet levealder i Russ-
land sunket dramatisk etter 

at kommunistpartiet overlot 
stafettpinnen til mafi aen.

Grekerne tjener mindre 
enn halvparten av amerika-
nerne, men de er sunnere. 
Men i den sørindiske delsta-
ten Kerala, som ligger under 
det indiske gjennomsnittet i 
inntekt per snute, skårer be-
folkningen nesten like høyt 
som USA på en del objekti-
ve indikatorer, som forventet 
levealder, lesekyndighet og 
helse. Det betyr med andre 
ord at man klarer å oppnå 
et omtrent like godt resultat 
med tusen dollar per inn-
bygger som amerikanerne 
trenger 29 000 dollar for å 
oppnå. Enda mer oppsikts-
vekkende er fjellregionen La-
dakh i den motsatte enden 
av India, der befolkningen 
lever i kalde og ressursfat-
tige omgivelser uten biler og 
kjøpesentere, med en BNP 
på litt over null. Forskere 
og andre som har vært der 

Thomas Hy l land Er iksen

Det gode liv

L ars  Fr.  H.  Svendsen
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I mitt foredrag på fi losofi festivalen skal jeg stille noen spørsmål 
om livskvalitet, og vil også si hva forskerne har funnet ut – eller 
kanskje, hva forskerne tror de har funnet ut.

w w w.paakanten.no

Hva er fi losofi ?
Å fi losofere er å sette ens egen selvforståelse på spill. Filosofi  er ikke bare en 
søken etter en visdom som er utvendig i forhold til en selv, men innebærer også 
å konfrontere egen uvitenhet, å stille spørsmål ved seg selv, ved hva man tror at 
man vet og ved hvem man er.



rapporterer at befolkningen, 
som er tibetanske buddhis-
ter, har et rikt og variert liv, 
og at alt tyder på at de har 
det bra (selv om noen fl ere 
sykepleiere ville ha fått ned 
barnedødeligheten). Mange 
av dem som har studert La-
dakh konkluderer med at det 
er behov for en totalrenova-
sjon (og muligens avskaf-
felse) av begrepet utvikling.

Denne innsikten har ingen 
ting å gjøre med romantise-
ring av fattigdom. Tvert imot 
handler det om avromantise-
ring av rikdom. Flere forske-
re i feltet hevder, uavhengig 
av hverandre, at alt tyder på 
at folk fl est (som til forskjell 
fra ladakherne lever i en 
pengeøkonomi) får det bedre 
når inntekten deres stiger, 
men bare til den når ca. 60 

000 kroner i året. Ytterligere 
økning har ingen effekt på 
de målbare aspektene ved 
livskvalitet. Da blir fordeling 
og trygghet de viktigste fak-
torene. Både Adam Smith 
og Karl Marx hadde skjønt 
dette, Marx skrev for eksem-
pel at et lite hus ble til et 
elendig skur når det spratt 
opp et palass på nabotomta.

Hvis målet er en mer 

rettferdig verden med et 
levedyktig ressursgrunn-
lag, viser det seg altså at 
første prioritet må være å 
senke levestandarden til 
de rikeste. Det vil si oss. 
På denne bakgrunn kan vi 
tenke oss en halvering av 
lønningene i Norge, sånn i 
første omgang, justert etter 
inntekt selvfølgelig. Så kan 
vi jo diskutere ytterligere 

nedskjæringer etter et par 
år. Å gjøre noe slikt ville 
til og med kunne beskri-
ves som egoistisk. En slik 
utvikling ville blant annet 
gi oss råd til å holde oss 
med færre biler, duppedit-
ter, reklamekampanjer og 
endeløse møter. For vi lever 
nå i et samfunn hvor vi har 
alt, men kanskje det også er 
alt vi har.

Det gode liv

               ■  KRAGERØ FILOSOFIFESTIVAL 2007
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videre, gå i ring og fi nne at 
man har brukt fl ere år på 
rene blindgater. Men man 
fortsetter med et håp om 
å komme noe nærmere en 
klarhet.

Ifølge Wittgenstein har et 
fi losofi sk problem formen: 
”Jeg kan ikke orientere 
meg.” Det som kjennetegner 
et fi losofi sk problem er her 
å forstå som en form for 
orienteringsløshet, og denne 
orienteringsløsheten er plag-
som. Det er en følt respons 
på det å være i verden det 
hele begynner med. Det er 
erfaringer som mest opprin-
nelig ligger til grunn for den 
fi losofi ske refl eksjonen. Filo-
sofi  er slik sett å forstå som 
en refl eksjon over en mening 
eller erfaring som allerede 
foreligger. Filosofi en henter 
sitt innhold og sin legiti-
mitet fra det som allerede 

er erfart. Dette poenget er 
viktig fordi det betyr at den 
fi losofi ske refl eksjonen må 
beholde kontakten med det 
førfi losofi sk gitte hvis den 
skal beholde sin legitimitet. 
Når vi vel begynner å refl ek-
tere, mister vi imidlertid ofte 
disse konkrete erfaringene 
av syne og hengir oss til 
stadig mer abstrakte teore-
tiseringer som begynner å 
leve sitt eget abstrakte liv. 
Da får vi er mer eller mindre 
erfaringsløs fi losofi , men en 
slik fi losofi  mangler etter 
min mening noe vesentlig 
– den mangler forbindelsen 
til sin egen opprinnelse. 

Filosofi ske spørsmål 
oppstår når det blir rot i 
begrepene våre, når ideer 
støter an mot hverandre, når 
vi sitter med fl ere innbyrdes 
uforenlige og uomgjenge-
lige tanker som kolliderer og 

vi ikke lenger vet hvordan 
vi skal forholde oss til oss 
selv og verden. Vi trenger 
opprydding i tankene våre 
og språket vårt. Det er god 
grunn til å tro at absolutt 
alt som hender i verden har 
en årsak, men vi glir ofte 
fra et begrep til et annet, og 
sier for eksempel at alt som 
skjer har en grunn, og det 
har vi virkelig ingen grunn 
til å tro. Når vi refl ekterer 
over verden – og det gjør 
alle mennesker – lar vi oss 
villede av vårt eget språk. 
Wittgenstein påpeker hvor-
dan vi lar oss fange av bilder 
som ligger i språket vårt. 
Filosofi ens oppgave, slik 
Wittgenstein ser det, er å 
blottlegge disse ”grammati-
kalske fi ksjonene”, for å vise 
deres grunnløshet. Det er 
samtidig en form for fi losofi  
som virker skuffende på den 

som søker seg til fi losofi en 
for å vinne ”dype” innsikter. 

Filosofi  er en vedvarende 
aktivitet for å rydde opp i 
rotet vi skaper når vi refl ek-
terer over verden. Og dette 
rotet vil antagelig øke i tider 
som vår, som preges av at 
så mye endres så raskt. 
Problemet er at fi losofi en 
ofte skaper enda mer rot. 
Berkeley hevdet at fi losofene 
stort sett bare har virvlet 
opp støv og deretter klaget 
over at vi ikke kan se. Og 
det vanskelig å si seg uenig i 
det. Likevel må den forsette 
– fordi vi ikke kan slutte. 

Når enkelte hevder at fi loso-
fi en, forstått som et forsøk 
på å besvare tradisjonelle 
spørsmål, er kommet til sin 
slutt, er det mest opplagte 
svaret at vi ikke klarer å 
slutte å stille spørsmålene 
og famle videre etter svar. 
Filosofi en er prinsipielt 
uavsluttelig, og den minner 
slik sett om et sisyfosarbeid. 
Men på sitt beste er det et 
forunderlig tilfredsstillende 
sisyfosarbeid.

Hva er fi losofi ?
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« Tingen i 
seg selv (Kant)



Radikaleren Kant
Side 6 På Kanten

For noen år siden satte 
Nathionaltheateret opp et 
stykke av den tyske 1700-
tallsdramatikeren Jakob Mic-
hael Reinhold 
Lenz. Styk-
ket handler 
om en fattig 
student, som 
lik så mange 
andre studen-
ter i samme 
situasjon på 
den tiden, 
tok jobb som 
huslærer i en 
velstående 
familie for å 
tjene til livets 
opphold. På 
fritiden omgås 
han radikale 
studentvenner. 
De kritiserer 
det bestående 
samfunnet, og 
i sin ungdom-
melige opprør-
strang er det 
særlig en person de stadig 
kommer tilbake til som sin 
store inspirasjonskilde; den 
tyske fi losofen Immanuel 
Kant. 

Kant er kanskje ikke den 
første man tenker på som 
inspirasjonskilde for opprør-
ske studenter, men ser man 
nærmere etter er ikke saken 
så overraskende som man 
skulle tro. Kant er født i 
1724 og ble tidlig fascinert 
av de radikale franske opp-
lysningsfi losofene. Inspirert 
av dem, tar han avstand fra 
den dominerende forestil-
lingen i samtiden om at 
mennesker har forskjellig 
verdi avhengig av hvilken 
stand de er født inn i. For 
Kant har alle mennesker 
samme verdi, helt uavhengig 
av bakgrunn, noe som blant 
annet kommer til uttrykk i 
etikken hans, og det kate-
goriske imperativ som sier 
at ”du skal bare ville følge 

en regel hvis du 
samtidig kan ville at 

den blir en allmenn lov”. Det 
kategoriske imperativ kan 
ved første blikk virke strengt 
og tørt, men for studentene 

i teaterstykket var det et 
prinsipp med krutt. Det im-
pliserer nemlig at det fi nnes 
et sett med moralregler som 
gjelder for alle, for kongen 
så vel som den fattigste 
tigger. Og en ting til som 
kanskje var like viktig, om 
ikke enda viktigere: Moral-
reglene Kant snakker om, 
springer ut av menneskets 
egen fornuft. Vekk med den 
kirkelige moralen! Den som 
prestene messet om i kirken 
hver søndag, og som ble 
banket inn i skolebarna med 
spanskrør og skremsler. Her-
etter skulle moralen ha sitt 
opphav i menneskets egen 
fornuft, som alle hadde den 
samme adgang til.

Kants radikale innstilling 
kom til uttrykk på mange 
måter, men kanskje særlig 
tydelig i pedagogikken. Også 
her hentet Kant inspira-
sjon fra Frankrike, nærmere 
bestemt fra den franske fi lo-

Helge Svare

w w w.paakanten.no

M. A. Numminen

Denne mannen må betegnes 
som en multikunstner uten 
sidestykke i Skandinavia, og 
allerede på 1970-tallet var 
han litt på kanten; en kultfi -
gur blant ungdom i Norden. 
Han har en meget bredspek-
tret musikalsk bakgrunn og 
har vært produktiv som få, 
innenfor genrene jazz, elek-
tronika og tango. På 1970-
tallet holdt han til i Sverige, 
der han gjorde ting med både 
Rock-Ragge og Hoola Ban-
doola Band.

Han har skrevet en rekke 
sanger for barn, så vel som 
musikk for teater og fi lm. 
Han har laget fortellinger, 
dikt og manus for utallige TV-
serier, og spilt rollen som Dr. 
Huu i fi nsk barne-TV, til stor 
begeistring for seerne..

Det er laget kortfi lmer på 
Numminens musikk. Han 
synger like godt på fi nsk, 
svensk, tysk, engelsk og 
esperanto. M. A. Numminen 
Goes Tech-No: Baccaras 
”Yes Sir Ich kan Boogie” på 
tysk og svensk, den er bare 
fantastisk!!

I Kragerø kirke skal han 
fremføre Tractatus-suiten, 

der han har satt musikk til 
fi losofen Wittgensteins første 
formelle verk, ”Tractatus 
Logico-Philosophicus”, som 
beskriver hva vi kan snakke 
om. Språket gir oss et bilde 
av verden, gjennom språket 
forstår vi hva som er hva, 
og slik kommuniserer vi vår 
egen forståelse med andre. 
Begrensningene til språket 
er også begrensningene til 
tankene.

Det skal bli spennende 
å oppleve hvordan M. A. 
Numminen kommuni-
serer dette til publikum 
i Kragerø kirke og på 
hvilket språk; hit han 
kommer direkte fra 
opptredener i Italia.

At denne performan-
cekunsteren har fått 
ny kultstatus blant 
neste generasjon, 30 
år etter, bekreftes 
blant annet på en 
blogg: Aldri mer en 
fredags formiddag 
uten Numminen 
!!!!!

Bet ten Lundgren

sofen Jean-Jacques Rous-
seau og hans bok Emile. Det 
fortelles at Kant, da han fi kk 
boka i hendene, ble sittende 
hjemme i dagevis, ute av 
stand til å legge den fra seg. 
Naboene hans fryktet at noe 
alvorlig hadde skjedd da 
Kant uteble fra sin daglige 
spasertur, som han pleide 
å ta til samme tid hver dag. 
Men forklaringen på fravæ-
ret var verken sykdom eller 
ulykke. Kant satt ganske 
enkelt hjemme og leste. 

I Emile, som handler om 
oppveksten til den unge gut-
ten Emile, presenterer Rous-
seau en teori om oppdra-
gelse helt uten tradisjonell 
klasseromsundervisning, og 
der bøker først introduseres 
på et sent tidspunkt. Rous-
seau tar nemlig avstand 
fra dem som ser fornuften 
knyttet til bøkenes abstrakte 
verden. Det er i Émiles ak-
tive møte med den fysiske 
virkeligheten at fornuften 
hans utvikler seg. Det er 
her i den fysiske beherskel-
sen av denne virkeligheten 

at den sanne fornuften er å 
fi nne, mener Rousseau. 

Rousseau dyrker her det vi 
i dag kaller praksiskunnskap. 
Det er en kunnskap som 
kommer til uttrykk i praksis 
og som er forankret i krop-
pen. Han skriver: «For å lære 
å tenke må vi øve armer og 
ben, sansene og kroppens 
øvrige organer, som alle er 
tankens redskaper.»

Lignende tanker fi nner vi 
igjen i Kants egne pedago-

giske skrifter. Barna lærer 
best gjennom å være i akti-
vitet, og ved å lære gjennom 
å leke. Han anbefaler for 
eksempel at barn oppfordres 
til å kaste på blink, spille 
ball og løpe, fordi man gjen-
nom dette øver opp øyemå-
let og blir bedre i stand til å 

vurdere avstander, størrelser 
og proposjoner. Lek er altså 
mer enn tidsfordriv. Det er 
noe man lærer av. Og i fl ere 
år støtte Kant aktivt opp om 
den tyske reformpedagogen 
Johann Bernhard Basedow 
(1723-90) som forsøkte å 
sette Rousseaus ideer ut i 
livet i reformskolen «Philan-
tropinum» i Dessau. 

Det er ikke dette man of-
test leser om i fi losofi histori-
enes fremstillinger av Kant. 

Men Kant – og mange andre 
fi losofer – har overraskelser 
å by på hvis man bare går 
litt utenfor allfarvei i forfat-
terskapet.

« Alt fl yter
(Heraklit)
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11.30-12.15 På Kanten Festivalåpning Henriette Westhrin foretar den høytidelige åpningen! Mollfolk, festivalens jazzduo spiller opp!
 Utdeling av På Kanten prisen 2007! UVENTEDE OG FLOTTE INNSLAG!Fantastisk markering på Jens Lauersøns plass!
 Kirsten Haaland konferansier. Gratis
 
12.20-12.30 Åpning av filosofifestival kunstutstilling, Galleri Nicolineshus
 Kunstnerne: Runi Langum, Unn Cathrin Vinjor. Gratis

12.00-12.30 Lunsjkonsert i Kragerø kirke: Robert Carding, organist. Gratis
 
LØKKA:
13.00-16.30 Kunst og filosofi foredrag i samarbeid med kunstnergruppa Bølgeblikk  
 Med blant annet kunstneren Lotte Konow Lund og kunstkritiker Mari Paasche.
 Kunstpaneldebatt, kr. 200,-

17.00-19.00 ”Hva er filosofi?” v.Lars Svendsen, filosof, Etterfulgt av filosofisk samtale ledet av Beate Børresen 
 og Bo Malmhester, kr. 100,-

13.00-15.00 Filmfremvisning: ”Vildanden” av Henrik Ibsen. Foredrag ved Atle Kittang Kragerø Biograf kr.100,-
 
13.00-15.00 Filosofikafe for barn og ungdom, Bryggekanten Pub. Ved Beate Børresen og Bo Malmhester  
 
13.00-16.30 Fortellerkurs på Munch`n. Ved Geogiana Keable. OBS! Max 16 deltakere kr. 400,- 
 Påmelding epost: kari@lerenstensrud.no
 Festivalpass gjelder ikke

16.00-16.30 Kunstdebatt panel m forgående foredragsholdere 
 
17.00-19.00 # Filosofikafe, Stopp En Halv. Ved Roger Larsen, filosof 
19.15-20.00 Åpning av jubileumsutstilling Th. Kittelsen 150 år Kittelsenhuset
 
LitteraTUR-retur 
20.15-20.55 Ferja Naus fra byen til Kirkebrygga på Skåtøy. Hvitvin og reker selges ombord. Overraskelse
 
21.00-23.30 Litteraturkafe Dag Solstad, Øyvind Rimbereid, Helge Rykkja, Trude Marstein. Skåtøy kafe- og galleri 

24.00-00.15 Ferje tilbake til byen

FESTIVALPASS GJELDER IKKE kr. 250,- 

# Entrè filosofikafe kr 50,- ved døra 
 
 

06.00-08.45 Filosofisketur med poesi og ankerdram. Oppmøte på brygga ved bybrua, Lauersøns plass   kr. 50,- betales til skipper

LØKKA:
09.00-10.30  Foredrag: Hva er frihet?” ved Kaja Melsom, filosof. 
 Etterfulgt av filosofisk samtale ledet av Beate Børresen og Bo Malmhester, kr. 100,- 

10.45-11.30 Foredrag: ”Immanuel Kant”, ved Helge Svare filosof kr. 80,-

13.00-15.30 Miniforerag: ”Globalisering - frihet eller bedrag” ved Thomas Hylland Eriksen leder, Asbjørn Wahl, Knut Kjeldstadli, 
 Torbjørn Røe Isaksen, Bernt Mosfjell, med påfølgende paneldebatt, kr 130,- 

16.00-18.00 Miniforerag: ”Frihet til å leve, frihet  til å dø” Anders Gogstad, Kari Vigeland, Liv Kjersti Skjeggestad, 
 Lars Erik Vaale ordstyrer med påfølgende paneldebatt, kr. 130,-

09.30-11.45 Film, Kragerø Biograf: ”En ubehagelig sannhet” Al Gore. Foredrag ved Per Ingvar Haukeland, kr. 100,-
 
11.00-13.00 Skrivekurs, Munch`n, ved Øyvind Rimbereid og Helge Rykkja. OBS! Påmelding epost: kari@lerenstensrud.no 
 kr. 400,- kun 8 deltakere.

12.00-12.30 Lunsjkonsert i Kragerø kirke, Robert Carding, organist 
 
12.00-13.00 Filosofikafe for barn og ungdom, Stopp En Halv, ved Beate Børresen og Bo Malmhester. 

13.00-14.30 # Filosofikafe, Jensemann, ved Gry Solbraa, filosof 
 
15.00-16.30 Foredrag på Jensemann om ”Hugo” ved Simen Sætre, journalist og forfatter,  kr. 100,- 
 
17.00-19.00 Film, Jensemann: ”Den brysomme mannen” med påfølgende samtale ved Jens Lien, regissøren, kr. 100,-
 
18.15-19.15 Teater og filosofi, Bryggekanten Pub, Forestillingen ”Ingen” v. Pelle Ask, Are Lothe Kolbeinsen, Terje Evensen, 
 Cathrine Frost Andersen, kr. 80,-

18.15-20.15 # Filosofikafe i Galleri Nicolineshus, ved Kaja Melsom Filosof.  
 
20.00-22.00 Jazz og filosofi, Bryggekanten Pub/Hellesundbygget. Studio Sokrates, Knut Borge, Lars Nilsen, 
 Kari Opdahl, m. Guttorm Guttormsen kvartett. NRK P2 kjente jazz og filosofi program, 
 opptak på stedet, sendes på P2 lørdag 2. juni (del 1) og lørdag 9. juni (del 2) kr. 180,- 
 FESTIVALPASS GJELDER IKKE
 
22.30-00.30 Improvisasjonsteater, Stopp En Halv, ”Frihet” Improtent: Cathrine Frost Andersen m.fl., kr. 100,-
 FESTIVALPASS GJELDER IKKE
 
# Entrè filosofikafe kr 50,- ved døra 


