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Ida Carlsson er Reiselivskoordinator i Kragerø  
og jubler over alle initiativ som trekker 
folk til byen utenom sommersesongen. 
En fi losofi festival helt „På Kanten“ var 
en utfordring hun ikke kunne motstå.  
Markedsføring, salg og logistikk i alle 
varianter har hun vært medskyldig i, men 
Idas aller viktigste oppgave er å fremskaffe 
Festivalvinen,- for fi losofi  uten rødvin går jo 
bare ikke…!

Jørgen Haave (f. 1971) er cand. philol. med hovedfag i litteraturvitenskap. Han har arbei-
det som norsklærer på Steinerskolens videregående trinn, forelest for ex. phil. studenter i 
Hellas og er publisert som faglitterær forfatter med biografi en Naken under kosmos (Pax 
forlag 1999). Nå er han bosatt på Jomfruland hvor han studerer journalistikk. Jørgen 
Haave sitter i ressursgrupen for fi losofi festivalen og er også medlem av nominasjonsko-
miteen for På Kanten-prisen. Under festivaldagene skal han intervjue Jostein Gaarder 
på scenen og lansere sin nyeste bok Dårlig lukt og godt gemytt, en hverdagsfi losofi sk bio-
grafi  om en bikkje fra Jomfruland. Jørgen Haave har også et særlig ansvar for fi lm under 
festivaldagene.

Einar Bang (f 1951) Kulturarbeider i Kragerø. Utdannet kirkemusiker. 
Livnærer seg som daglig leder i Norsk Notebok as (forlagsarbeid) og som 
lærer i kulturskolen. Rolle: Medlem i planleggingsgruppen for musikkarrange-
menter med særlig ansvar for klassisk musikk. Inspisient for arrangementene 
i Kragerø Kirke lørdag og Skåtøy Kirke søndag.

Livsanskuelse: Eksistensialismen representerer ”the state of the art” innen 
tenkning. Som metode er den imidlertid belemret med samme fundamentale 
problem som kvantefysikken: Observasjonen i seg selv begrenser det den 
observerer. 

Slogan: Jeg er den jeg blir.

Thomas Hylland Eriksen. Jeg er 
interessert i å forstå mest mu-
lig, og ikke bare for å forandre 
verden. Jeg er grunnleggende 
nysgjerrig og dessuten ikke så 
rent lite av en moralist. Dessu-
ten har jeg hytte på Portør.

Jeg skal bidra til et par arrange-
menter under fi losofi festivalen-- 
en debatt om globalisering og et 
foredrag om livskvalitet, basert 
på en bok jeg jobber med.

Per G. Norseng (f. 1951) er historiker og førstekonservator / bestyrer ved 
Berg–Kragerø Museum. Han har tidligere vært ansatt i ulike vitenskapelige 
stillinger ved universitetene i Oslo, Trondheim og Stavanger og Høgskolen i 
Vestfold, og har særlig arbeidet med eldre rettslig-administrativ og økonomisk 
historie, med kystkultur og med by-, regional- og lokalhistorie i Oslofjord-om-
rådet, bl.a. som bidragsyter til de populærhistoriske verkene Oslo bys historie 
(bind 1 1991), Østfolds historie (bind 1 2003, bind 2 2005) og Rådes historie 
(bind 2 2005). Etter årets På Kanten-festival går han over i stilling som 
førstekonservator ved Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo.

Medlemmer av ressursgruppa: Sverre Sandhaug, Vibeke Frost-Andersen, Einar Bang, Betten Lundgren, 
Nils Kjell Sandvik, Camilla Sørensen, Unn Catrin Vinjor, Trine Jørgensen, Marit Laland, Kari Leren, Per Norseng, 
Irene Omdal.

Sverre Sandhaug Cand-philo-
lutdannet, lærer ved Kragerø 
vidergående skole.

Faglig bakgrunn og interesse 
er knyttet til skjæringspunktet 
mellom fi losofi  og politikk.

Jeg har derfor i særlig grad 
gitt mitt bidrag til disse deler av 
programmet for festivalen.

Nils Kjell Sandvik. Jeg har rein 
teknisk utdannelse ingeniør i 
reguleringsteknikk. Jeg jobber 
som prosesstekniker på en ol-
jeplattform for Statoil, men er 
for tiden hovedverneombud.

Jeg har - særlig i yngre år 
- periodevis hatt lesning som 
hobby, og har lenge hatt inter-
esse for fi losofi  og religion. I 
all beskjedenhet betegner jeg 
meg selv som panteist. Mulig 
mine interesser kan indikeres 
gjennom navnene på mine 
tre små båter: Apokatastasis, 
Spono [transkripsjon], Geor-
dano Bruno. På grunn av mye 
reising er jeg en ”til-og-fra-lo-
kalpolitiker” [SV]. Hovedutvalg 
for Samfunn skulle, i et av sine 
siste møter, utnevne en repre-
sentant til Påkanten Filosofi -
festival. Jeg fl agget interesse, 
og ble valgt.

Bak kanten

w w w.paakanten.no

Ashley Booth
Grafi sk designer Ashley Booth 
står bak den grafi ske profi len for 
fi losofi festivalen På Kanten.

Hun er faglig leder ved linjen 
for visuell kommunikasjon ved 
Kunsthøgskolen i Bergen.

Om designprogrammet fortel-
ler hun at dette er et eksperi-
ment, for å fi nne et uttrykk som 
passer for festivalen. Gjennom 
å gi det et fl ytende, fi losofi sk 
uttrykk, er målet at det ikke skal 
være forutsigbart, men åpne 
opp for undring og også endring.

Hun har eksperimentert med 
streker, som kan utvikle seg fra 
år til år. Ashley Booth håper 
designen skal utvikle seg til å 
bli mer og mer spennende.

Lars-Erik Vaale, født 27. oktober 1975 i Kragerø. Cand.
philol. med historie hovedfag fra Universitetet i Oslo i 2002. 
Vaale har etter avsluttet hovedfag arbeidet som forsker 
samme sted, fagkonsulent for Pax forlag og NRK, og lektor 
i historie ved Kragerø Videregående Skole. I 2004 utga 
han boken Dommen til døden, som tar for seg diskusjonen 
omkring og bruken av dødsstraff overfor landsforrædere og 
krigsforbrytere under etterkrigsoppgjøret i Norge 1945-50. 
Etter dette var han fagkonsulent for NRK i forbindelse med 
fi lmdokumentaren Den lange reisen (2006) om krigshelten 
Svein Blindheim, og medvirket også som ekspert på andre 
verdenskrig i fi lmen. 
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Beate Børresen. Jeg heter Beate 
Børresen og er med på festivalen 
fordi jeg arbeider med å legge til 
rette for at ”vanlige mennesker” 
kan drive med fi losofi . Jeg arbei-
der særlig med fi losofi  i lærerut-
danning og skole. For tiden leder 
jeg, sammen med min kollega Bo 
Malmhester, Utdanningsdirektora-
tets nasjonale forsøk med fi losofi  
i skolen. Jeg har skrevet bøker om 
og læreverk for fi losofi  i skolen. 

Jeg sitter i fi losofi festivalens 
faglige råd. Under festivalen skal 
jeg, sammen med Bo Malmhester, 
lede samtalene etter noen av fore-
dragene. Vi skal også ha fi losofi -
kaféer for barn og unge.

Irene Omdal er mitt navn, jeg landet i Kragerø for to år siden med en baby, en 
toåring, en mann og en fersk cand. philol.-grad i allmenn litteraturvitenskap fra 
Universitetet i Bergen. Hva i allverden skal jeg med den her, tenkte jeg mens jeg 
vurderte å fortsette min karriere som turist i verden. Men så kom Marit med På 
Kanten, jeg ble litteraturansvarlig ressurs og kunne avslutte ferien for å ta fatt på 
viktige oppgaver. Min lønnede arbeidsplass er for tiden Berg - Kragerø Museum, 
der jeg særlig jobber med jubileumsutstilling i Kittelsenhuset. Under festivalen 
skal jeg som litteraturansvarlig være konferansier på Litteraturkafeen på Skåtøy og 
vert på de øvrige litteraturarrangementene.

Ingeborg Goplen, 45 år og 2 barnsmor Yrke: 
Avd.leder ved Kragerø videregående skole. Jeg 
mener Filosofi festivalen er et positivt bidrag til 
Kragerø by og dens innbyggere og gjør det enda 
triveligere å bo her. Jeg vil gjerne være med å 
bidra til et vellykket arrangement. Jeg er opptatt 
av den gode samtale og diskusjoner om det som 
berører oss i hverdagen og livet generelt.

Jeg er Lokalsjef og skal være inspisient under 
festivalen.

Helge Rykkja. Forfattar og 
lokalpolitikar. Eg har tatt 
førebuande prøve i fi losofi  
for førtitre år sidan. Elles 
kan eg bruke ordlyden 
”rådgjevar” for utarbeidin-
ga av dei skjønnlitterære 
arrangementa.

Eg er med på tre fesi-
valarrangement: Den lit-
terære kvelden på Skåtøy 
torsdag. 

Eg er lærar saman med 
Øyvind Rimbereid på skri-
vekurset fredag. Eg leser 
dikt på ferjeturen lørdag.

Jeg heter Grethe 
Gunneng og jobber 
som billedkunstner, 
med tekstile materialer 
og fotografi , og med 
elementer av poesi og 
fi losofi . Jeg jobber også 
som frilansjournalist, og 
prøver i skrivende stund 
å  få laget denne 
festivalavisa.

Kirsten Haaland
Jeg er medlem av det faglige rådet for festi-
valen. Målet mitt er å fylla smaua i Kragerø!
Under festivalen skal jeg være konferansier 
ved åpningen, og åpne utstillingen i Galleri 
Nicolines Hus, der min oldemor er 
oppvokst.
Et fi losofi sk sitat fra moren min: 
”Vil du ha makrell til frokost i natt?”

Bak kanten

På Kanten Buttons:  25 kr. pr.stk / 5 stk for 100 kr
På Kanten T-skjorter: 199,- pr.stk 

Betten Lundgren ble først spurt om å 
være med i komiteen som har valgt ut 
vinner av På Kanten prisen, og sa ja til 
det. Et par møter med diskusjon rundt de
nominerte, en pressekonferanse i etter-
kant av den ble det spørsmål om jeg
ville være pressekontakt. Denne funksjo-
nen har gitt meg godt innblikk i
hvordan det jobbes iherdig i kulissene, og 
det er en fi n mulighet til å ta i bruk både 
realkompetanse og nyerverva sosiolo-
giske kunnskaper. Har truffet såå mange 
dyktige, entusiastiske og huggelige folk 
på denne korte perioden, og gleder meg 
til festivalen. Under festivalen skal jeg 
ta meg godt av pressen og fungere som 
bindeledd mellom den og bidragsyterene.

Effektene blir å få kjøpt på Festivalkontoret (Turistkontoret)på gamle Jernbanestasjonen, i Løkka, 
i Kragerø Biograf, på ferja i fbm arrangement og andre steder hvor det arrangeres På Kanten.

På Kanten 
rødvin

Kari Leren. Det er spennende å bli kjent 
med nye mennesker i Kragerø. Filosofi -
festivalen er en fi n anledning til å være 
med på en positiv og spennende forete-
else, og veldig lærerikt.

Jeg har bakgrunn fra administrativt 
arbeid innenfor IT og reiseliv (bla.a. 15 
år i SAS og SAS data og Kalinka Tours), 
og har ansvar for billetter, overnatting og 
annet praktisk rundt bidragsyterne. 

Under festivalen vil jeg være til stede 
på festivalkontoret.

Trine Jørgensen: Skriver, er teaterinstruktør i 
barneteateret i Kragerø bla. Det er de uendelige 

spørsmålene som trenger seg på!
Det er det jeg tenker på; Dessuten at det viktigste i livet skjer allerede nå. 
Vår tid i verden er fl yktig og kort. Filosofi festival er en arena for å stille 
spørsmål. Bare ved å snu meg; hvis jeg ser meg tilbake ser jeg at sannheten 
forandrer seg; Virkeligheten går ikke med på å la seg defi nere en gang for 
alle; både kollektive ”vedtatte sannheter”, og mitt blikk i forhold til verden, 
eller i verden forandrer seg. Derfor er det avgjørende å fortsette å søke å ut-
fordre for å kunne få øye på; den virkeligheten jeg til enhver tid er en del av.

Priser:



KUNNGJØRING
Jeg leser alltid kunngjørin-
ger nøye. Spesielt samvit-
tighetsfullt studerer jeg 
alle annonsene fra Statens 
informasjonstjeneste. Det 
er jo til meg de er skrevet. 
Staten forsøker å få en av 
sine sønner i tale. Det er 
som når en far eller mor 
noe motvillig innleder en 
alvorlig og oppdragende 
samtale med sitt avkom. 
Og jeg, jeg er ikke den som 
stritter imot.

Jeg skal slutte å røyke. 
Jeg skal drikke mindre. 

Jeg skal forstå hvorfor jeg 
må betale skatt. Jeg skal 
holdes orientert om avtaler 
og regelverk. Og jeg skal 
stemme på staten hvert 
fjerde år. Slik får jeg en 
viss anledning til å gi min 
respons på alle formanin-
gene jeg fores med.

Alt dette fungerer etter 
min mening som det bør. 
Det er som en noe tørr og 
omstendelig føljetong som 
lille jeg får være med på å 
utforme selv.

Horisonten, jeg tror det 

må være det riktige ordet, 
horisonten i denne stadige 
og pågående informasjons-
kampanjen kan til tider li-
kevel forekomme meg både 
snever og triviell. 

Det er moro å få penger 
igjen på skatten, og det 
er kanskje på sin plass å 
installere både røykvarsler 
og brannslokningsapparat. 
Det er ikke det. Men stjern-
ene for eksempel, eller 
galaksenes fl ukt, eller selve 
livsmysteriet – det er ikke 
statens gebet. Om slike 

ting skal jeg ikke behøve å 
bekymre meg. Jorden går i 
bane rundt solen uten min 
hjelp.

Jeg savner en påminnelse 
i ny og ne om at jeg er til. 
For jeg er her bare denne 
ene gangen, og jeg kom-
mer aldri mer tilbake. Også 
den slags kan være lett å 
glemme. Jeg vet det jo, jeg 
vet det hele tiden bare jeg 
stopper opp og kjenner et-
ter. Men det er ingen som 
ber meg om å gjøre det. 
Her hersker ingen offent-

lig fortrolighet. Glemmer 
jeg å leve midt i informa-
sjonsfl ommen, er det på 
egen risiko.

Jeg tenker meg følgende 
kunngjøring rykket inn i 
samtlige av landets aviser: 
Viktig melding til alle bor-
gere: Verden er her nå!

Jostein Gaarder

Honoreres:
Vi takker alle våre
samarbeidspartnere og sponsorer:

Kragerø kommune
Kragerø Sentrumsforening
Kragerø Kunstforening
Berg-Kragerø Museum
Nettverket Utkanten
Sparebanken Sør
Quality Spa & Resort, Kragerø
Villa Bergland
Rustique Bakeriutsalg
KragerøAvisa

Telemark Fylkeskommune, kulturavdelingen
Innovasjon Norge (via Kompetansemeglerprogram)

Arrangementssponsorer:
Oldroyd AS
Sør Tre Bruk AS
Icopal as
Weifa AS
DNH AS

Vi takker alle puber, kirker, spisesteder, ferjer,
forsamlingslokaler og gallerier som velvillig og tålmodig 
samarbeider med oss!
Håpet er at det er til gjensidig glede og nytte!

Takk for at vi får bruke skjærgården og de åpne rom 
i Kragerø!

Vi takker alle frivillige som stiller opp På Kanten!
Vi takker alle som villig formidler På Kanten!
Vi takker alle skuespillere, forfattere, musikere, 
fi lmarbeidere, foredragsholdere, fi losofer, 
samtalepartnere og debattanter!
Vi takker alle kulturarbeidere som har latt seg 
engasjere og ytt så det monner!
Vi takker alle lydteknikere, scenografer og grafi ske 
designere som har trått til utover alle støvleskaft!

Takk til alle i Rådet og Ressursgruppa

Først, sist og ikke minst:
Takk til publikum!

Factum På Kanten:
Navn:
På Kanten, Kragerø Filosofi festival

Festivalkontor:
Turistkontorets lokaler, Skysstasjonen
(Gamle Jernbanebygget),
Torvgata 1
3770 Kragerø

Informasjon og program.
Salg av billetter, festivalpass,
t-skjorter o.a.

Åpent hver dag fra 09.00 til 16.00.
Fra 29.05 - 03.06 åpent til 20.00

Telefon: 35 98 23 88
E-post: post@paakanten.no
www.paakanten.no

Grafi sk produksjon:
KA-MEDIA
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