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”Båten går”. Installasjon ved Bølgeblikk. Foto: Grethe Gunneng.
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Man må ikke
kaste alle ting
-Søppel er det vi ikke liker å tenke på. Nettopp derfør bør
vi gjøre det, uttaler Thomas Hylland Eriksen, som i år har
foreslått temaet for På Kanten, Den norske ﬁ losoﬁ festivalen
i Kragerø.
Lett nok for ham å tenke, kan man tenke grundig over;
der han sitter innenfor akademia kan vi tenke, vi som lever
livene våre på helt andre steder: Vi for eksempel i en liten by
helt ute på kanten av havet.
Kan vi ikke bare skyve det utfor den kanten, egentlig, og
bli kvitt den grisete påstanden? Det kan vi jo forsåvidt, slik
vi har gjort i mange år; enten det er sur melk, folk ﬂest eller
spesielt, eller den nesten nyinnkjøpte PC’n som allerede har
gått ut på dato. For ikke å snakke om gammelt tankegods.
Det vil vi slettes ikke dras med lenger.
Men så har det seg slik at denne akademiaen har satt seg
fore å innta ytterkanten for andre året på rad. Med dem følger tankegods både fra fjern og nyere tid. Det er nesten til å
bli litt forvirra av. Og attpåtil håper festivalsjef Marit Laland
at etter ﬁ re dager med søppelpreik så skal man fortsatt være
like forvirra over hva søppel egentlig er. Det er jo så man
begynner å tenke litt over det der med søppel.
-Man må ikke kaste alle ting, synes Cecilie, som går
i tredje klasse ved Kragerø skole. Det er nok rådgiver i
miljøspørsmål Olav Lind enig i; han spør om det kan ﬁ nnes
spor av økologi og bærekraftighet i avfalsstrømmen. For oss
foreldre er utsagnet til Cecilie et tankekors.
For hva har skjedd? Har vi ikke fulgt med i timen? Mange
av oss som er født for et halvt århundre siden har vokst opp
i nøysomhetens alder. Hvor ble den av? Kastet på søpla selvfølgelig, kommer vi på. Men alle de lokale skoleklasser og
barnehager som i vinter har tatt søppelutfordingen på alvor,
gir nye håp: -Jeg elsker å lage ting av søppel, sier Hanna, og
utforder oss. –Liker du å lage ting av søppel?
Allerede et år etter start, merker vi at På Kanten-festivalen
har begynt å rotfeste seg i lokalbefolkningen. Vi ser også i
år fram til å dele havkanten med publikum og bidragsytere
fra fjern og nær, og vi takker alle bidragsytere som generøst
har sendt festivalavisen et knippe eksempler på hva vi har
mulighet for å oppleve i disse ﬁ re dagene. Det fullstendige
programmet ﬁ nner du i midten.
Og det ﬁ ne er at verken tankegodset eller den konkrete
avisen behøver å kastes, selv når dagene er over!
Grethe Gunneng, redaktør

Sparebanken Sør hilser
-Entusiasmen, det enorme pågangsmotet og planene
framover appellerer til oss, forteller Trygve Moe, banksjef
i Sparebanken Sør i Kragerø. Som hovedsponsor for På
Kanten støtter banken festivalen med midler, i tillegg til
å være samarbeidspartner innenfor banktjenester. Han ser
det som viktig at festivalen har samarbeid med en bank, når
den etterhvert får et visst budsjett.
Etter den gode responsen festivalen ﬁ kk i fjor, anser han
ﬁ losoﬁ festivalen som en storstilt fest også i årene som kommer. I fjor opplevde han at en bankansatt som i utgangspunktet var skeptisk til ﬁ losoﬁ, i ettertid konluderte med at
”det er det vi prater om til daglig”.
–Alle vil ﬁ nne et arrangement som passer dem, selv om
de i utgangspunktet ikke interesserer seg for ﬁ losoﬁ, mener
banksjefen, som selv vil få med seg noen arrangementer
også i år.
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Telemark Fylkeskommune en støttespiller for
Den Norske Filosoﬁfestivalen i Kragerø
For andre år på rad har Telemark fylkeskommune valgt å
støtte ﬁ losoﬁ festivalen med kr
150.000,- i regionale utviklingsmidler.
Initiativet var kreativt og
grep tidsånden. Med entusiastisk lokal forankring har festivalledelsen maktet å bygge ut
et nettverk med noen viktige
nasjonale kulturikoner som
også sikrer oss viktig synlighet
i nasjonale media.
På Kanten har sin egenverdi
og gir deltakerne anledning til
reﬂeksjon. Det er det viktigste.

om lag 90 festivaler, bygdespel
og årlige større arrangement
en omsetning på om lag 120
mill kroner.
Telemark er et festivalfylke
og vi ønsker nyskapingen
Kragerø Filosoﬁ festival mange
gode år. Markedet er der og
potensialet er stort. Lykke til
med festivalen i 2008.
I tillegg er det også økt attraksjonskraft og økonomiske
ringvirkninger knyttet til festivaletableringer. I Telemark har

Med hilsen
Geir Berge Nordtveit
Fylkeskultursjef-Telemark

Ikke alt er farlig, men se opp for sprø måker
P E R- E R I K S C H U L Z E
Jon Bjartnes og Per-Erik Schulze,
illustrert av Ola Hegdal, ﬁ losoferer
om dårlig kjemi, farlig avfall og gir
en helt ny formel for Europas største
næring: produsentene av kjemikalier
og syntetiske materialer. Smakebit fra
heftet ”Farlige forbindelser”, Norges
Naturvernforbund.
I går var det melkefett og myggmidler. I forrige uke var det de
grønne, impregnerte plankene på
verandaen. Og lightbrus. På grunn av
de kunstige søtstoffene. Men nå er det
visst sukker. Og hva er det egentlig
med disse måkene?
Hvis du synes det går inﬂ asjon i
advarsler mot skadelige stoffer i mat
og alt mulig annet, har du vår fulle
forståelse. En avisoverskrift her, en radiomelding der, fulgt av to eksperter i
hissig diskusjon på TV, og deretter en
lang og beroligende pressemelding fra
et eller annet statlig tilsyn. Sannelig
ikke lett å henge med. Hvordan skal
vi reagere på alle advarslene?
En åpenbar mulighet er å trekke på
skuldrene. Hvis alt er farlig, betyr det
vel bare at det meste likevel er greit?
Kjære måke! Ikke spis hva som
helst
Så greit er det likevel ikke. Rundt
om på siden her ﬂ akser det noen ganske besynderlige måker. De er nok litt
mer skrudde enn de ﬂeste artsfrendene ute blant holmer og skjær
langs norskekysten. Men også

mange virkelige måker har begynt å
oppføre seg snodig. Kanskje har måkene aldri hatt særlig gode manerer,
men hvis de ikke snart begynner å
passe på hva de spiser, risikerer stadig
ﬂere av dem få nervesystemet i ulage.
Og da kan det rett og slett gå over
styr. Dessverre ﬂyr de smårare måkene rundt som levende eksempler på
at det ﬁ nnes kjemiske stoffer som det
er verdt å advare mot.

Miljøkjemi

Selvfølgelig er noen stoffer verre enn
andre. Faktisk er vi helt sikre på at de
stoffene vi presenterer her, er blant de
aller verste i klassen. Veldig, veldig
mye farligere enn melkefett. Eller
poteter.
Det ﬁ nnes kjemiske stoffer i mat,
drikke, luft og øvrige omgivelser som
vi gjør lurt i å være forsiktige med.
Det er mange slike, og det er dem
du pleier å høre om når diskusjonen
handler om helse. Men så ﬁ nnes det
andre stoffer som vi ganske enkelt må
bli kvitt. Aller først litt om hvordan vi
skiller de to gruppene fra hverandre.
La oss kalle det et lynkurs i miljøkjemi. Vi begynner for 500 år siden:

Alt kan skade

På 1500-tallet levde en lege og mystiker i Sveits, som kalte seg Paracelsus.
Han skal ha vært den første som slo
fast at giftvirkningen til et stoff er
avhengig av dosen. Tilfører du kroppen en liten nok mengde av et stoff,

går det bra. Øker du mengden, vil
virkningen komme.
Med andre ord: Også i kjemien
gjelder det at alt er relativt. Alle og
ingen stoffer kan skade deg. Spørsmålet er hvor mye du får i deg, hvilken
tilstand du er i fra før, og hvor lenge
du blir utsatt for stoffet.

Spare til problemer

Når alt er relativt, er det ikke så merkelig at det kan være forskjell på hva
hver av oss har godt av. Noen tåler
alkohol bedre enn andre. Noen tåler
ikke nøtter i det hele tatt. Ingen tåler
uendelig mye av noe, men grensene
ﬂyter. Ikke rart advarslene kan peke i
mange retninger.
Men det er én faktor som likevel
gjør det mulig å skille de kjemiske
verstingene fra resten av ﬂokken:
Tiden. Stikkordet er nedbryting. I
naturen går kjemiske stoffer i kretsløp. Alle sammensatte stoffer blir før
eller senere brutt ned. I neste omgang
går grunnstoffene de består av inn i
nye forbindelser. Det betyr at sammensatte stoffer som varer lengre enn
andre, har bedre tid til å gjøre ugagn.
Men det betyr også en ting til. Hvis
tilførselen av et stoff går fortere enn
nedbrytingen, sitter du med en sikker
oppskrift på et problem.

Giftigere dag for dag

Det er dette som dessverre er i ferd
med å skje med ﬂere måkebestander

Øpples - pøppels Hvorfor MÅ man snu og
vende på alt mulig? Hva er
vitsen med å sette søppel på
agendaen – det er negativt,
kjedelig. For mange ligger det
mye dårlig samvittighet og
moraliserende undertoner i det
ordet. Rydde, sortere, kaste.
Ting en skulle ha gjort. På en
festival? Festival skal jo være
fest, feiring, positivt, moro,
puls. Dessuten, en ﬁlosoﬁ festival er vel åstedet for å tenke
de STORE sammenhenger,
stille de store spørsmålene i
livet? Nettopp en mulighet for
å slippe unna de små, kjipe,
hverdagslige tingene, sånn som
vond lukt og undertrykkende
rutiner. Søppel hindrer livsut-
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foldelse, menneskeﬁendtlig er
det. Æsj.
Min påstand er: etter denne
festivalen kommer søppel aldri
til å bli hva det var. Flere enn
sytti bidragsytere skal kommunisere søppel i løpet av ﬁ re
dager på noen og femti arrangementer. Over lengre tid har
allerede mange tenkt søppel,
planlagt søppel som tema,
inngått samarbeid om søppel,
produsert søknader om søppel,
behandlet søknader om søppel,
samlet inn søppel, skrevet om
søppel, laget søppel, organisert
søppel, gjort forsøk med søppel. Det er en smule på kanten.
I 2008 har festivalen endret
navn, nå heter vi: På Kanten
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i Norge. Små mengder miljøgifter
ﬁ nnes i nesten all maten de eter. Disse
giftene har evnen til å komme inn
i kroppen og bli der, nesten uten å
brytes ned. Det betyr at hver måke
inneholder litt mer gift for hver dag
som går.
Og da er det på tide å minne om
Paracelsus: Alle stoffer kan skade, bare
mengden er stor nok. Når mengdene
øker dag for dag, er det bare å vente
og se. Vi vet ikke alltid hvor de konkrete skadene kommer til å oppstå,
men at de kommer, er like forutsigbart som 18. mai.
For måkenes del, har forskerne
blant annet sett at de endrer oppførsel
til det verre. Andre arter får andre
former for trøbbel.

Bli kvitt dem

Mer om konkrete skadevirkninger
av miljøgifter kan du lese om i heftet
vårt ”Farlige forbindelser”. Her skal vi
bare minne om at mye av de giftene
som påvirker måkenes nervesystem og
får dem til å oppføre seg tøysete, slapp
ut i miljøet som avfall på 70-, 80- og
90-tallet. Først nå i de senere åra har
vi klart å se effektene. Vi slipper fortsatt ut stoffer med slike virkninger.

Søppelalderen

Det var en gang et land som lå
høyt oppetter Berget det Blå!
Landet het NordLandet.
En dag kom arkeologer til
landet, og begynte å grave fram
spor etter de menneskene som
hadde levd der. Arkeologene
fant hauger og daler fylt med
gjenstander og rester etter menneskelig virksomhet. De ﬂeste
av gjenstandene var innpakket i
plast. Det var utrolige mengder
av matavfall, uendelig antall
varianter av klær og sko, papp og
papir i slike mengder at det ville
kunne dekke digre landområder
med trær, glass, metall og store
ansamlinger av instrumenter og
apparater.
Søppelbergene viste seg i tillegg å være fylt med gass. Arkelologene fant raskt ut at det var
den svært klimaskadelige gassen;
metan. Denne viste seg å være
mye mer skadelig for atmosfæren
enn CO2-gassen. Arkeologene
ﬁ kk både pusteproblemer, utslett
og synsforstyrrelse. De
måtte bruke oksygenmasker
for å kunne fortsette arbeidet
med utgravingene.
I denne søppelalderen hadde
menneskene livnært seg langt

utover det de hadde behov for.
Avfallsbergene avspeilet en
storproduksjon og overﬂod som
var vanskelig å fatte. Menneskene hadde utviklet en kultur
på å skaffe seg ting og mat langt
utover det nødvendige, for så å
kaste det de ikke orket å spise
eller å ha lengre. Matbergene
sjokkerte arkeologene; Hvordan
kunne så få folk kaste så mye
Selv om vi slutter nå, kommer det til
å ta lang tid før problemene er borte.
Og hvis vi ikke slutter, kommer det
til å bli verre.
Den lange levetiden er ikke den
eneste egenskapen disse miljøgiftene
har felles. De er produkter. Vi snakker
altså ikke om stoffer som uheldigvis oppstår på søppelfyllinger eller i
avløpsrør. Disse giftene er laget med
vilje, solgt med vilje og brukt med
vilje. Det betyr at noen har tjent gode
penger på å lage dem. Det betyr også
at det ﬁ nnes en enkel oppskrift på å
stanse utslippene, nemlig å slutte å
produsere slike stoffer. Og her er vi
ved hensikten med Naturvernforbundets kampanje mot miljøgifter: Målet
er at de som lager, selger og bruker
den dårlige kjemien skal ta poenget,
og ﬁ nne andre, trygge produkter de
kan tjene penger på.
Hvis du leser heftet ”Farlige forbindelser” som kan lastes ned fra www.
naturvern.no/motgift, kan du se mer
av hvilke argumenter vi har. Da tror
vi du kommer til å være enig med oss,
også når det kommer til konklusjonen: Giftene må vekk. Og det bør
helst gå fort.

mat? Hvordan kunne disse menneskene ha slik overﬂod av mat,
når sporene ellers i verden viste
mangel på mat? Hvilken kultur
hadde utviklet seg her, blant de
voksne, de unge og blant barna?
Søppelbergene talte sitt tydelige språk; sløseri, overforbruk,
grådighet og likegyldighet!
Bærekraften i naturen var
kommet ut av balanse ,fra mangfold av arter til et fåtall arter,
og elementene jord, sjø og luft
hadde endret seg dramatisk.Det
store utslaget kom da lufta ble
så mettet av klimagasser at alle
jordas elementer kom helt ut av
lage.. Dette er ikke et eventyr,
ei heller en svunnen tidsalder,
det er vår tidsalder! Min og din!
Kolbein Falkeid sier det slik;
Nå er du. Her og nå.
Det er nå du sitter på i cockpiten og har ansvaret for at jorden
når fram til neste generasjon.
Det er nå du kan slå i bordet
og si hva du mener
Det er nå du kan lese gressets
lette kursiv i vinden,
trærnes eldgamle stavelser
og dyreblikkets mening om
justismord.
Ja, her og nå.
Det er nå minstejenta puster
godnattkyss på kinnet ditt.
Det er nå du står på fyrdørken og kan skyﬂe venners ord,

- løsppe - søppel
– Den norske ﬁ losoﬁ festivalen
i Kragerø. Det er vi ganske
stolte av. Litt langt og vanskelig å huske presis kanskje, men
vi er tross alt en ﬁ losoﬁ festival
og lar gjerne folk bryne seg. I
navnebyttet ligger det ambisjoner for på Kanten–dagene:
denne festivalen skal være en
nasjonal begivenhet hvor vi
trekker på de beste kreftene
innenfor de feltene vi tar for
oss. Fokuset for festivalen skal
alltid være innholdet, vårt
publikum skal stole på at her
ﬁ nnes substans.
Filosofen Arne Næss (96)
har blitt tildelt På Kantenprisen 2008, og kommer for å
motta den under det maraton-

lange MangeKanten–
arrangementet i festivalteltet
på Gunnarsholmen. Det er en
stor, stor ære at hedersmannen
ønsker å komme hit. Et spesielt
øyeblikk blir det når Jostein
Gaarder, Norges, ja, kanskje
verdens mest kjente, nålevende
ﬁ losoﬁ forfatter overrekker På
Kanten–prisen til Arne Næss,
som har levert svært viktige
bidrag til norsk og internasjonal ﬁ losoﬁ.
Foruten gjennom foredrag
og ﬁ losoﬁske samtaler, vil man
som På Kanten–publikummer
få belyst søppel på variert vis:
bli med på dvelende, poetisk
ﬁ losoﬁsketur ut i havgapet
idet dagen gryr, eller hva med
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hysterisk morsom ﬁ losoﬁhumor med teatersportensemble på puben Stopp en
halv en sen kveld? Kanskje
kan kunstinstallasjoner, inne
på museet, ute i gatene, på
torv eller på rullestenene på
Jomfruland, den ytterste øya
i Kragerø-skjærgården lede
til nye erkjennelser? Hvordan
kan musikk få tankene til å
dreie seg om søppel? Her blir
det konserter i ulike genre i
kirken og i festivalteltet. Eller
hva med litteratur og søppel? Vi treffer ﬂere forfattere,
blant annet på litteraturkafé
ute hos Heidi på Skåtøy Kafé
og galleri. Kragerø Biograf vil
vise utvalgte ﬁ lmer, noen med
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morgenlys og nytraktet kaffe
innunder kjelene så det damper
og går. Vent ikke på drømmen i
morgen, kamerat.
Sleng lassoen din rundt
hornene på den, Hal inn og hiv
den over ende. Det er nå du har
sjanse. Her og nå.
Bare her og nå! Som borger
i Kragerø - og miljøpolitiker
- er jeg takknemlig og stolt over
På Kanten festivalen som
vil vekke oss til mer bevissthet
rundt temaet søppel!
Det du er bevisst på kan du gjøre
noe med;
det du ikke er bevisst på, gjør
noe med deg!
Jeg tror på opplysning og jeg
tror på borgerne!
Jeg tror at bevissthet leder til
erkjennelse som gjør en forskjell
i handling!
Jeg er glad for at Kragerø
kommune har hatt og har renovasjonsordning som skiller ut
organisk avfall slik at metangass
-produksjonen har blitt redusert,
og at den gamle fyllingen nå har
metangass- forbrenningsanlegg.
Jeg er også glad for at en del
Kragerø borgere komposterer
sitt eget organiske avfall, og på
egen kjøl fører avfallet tilbake
til naturen. På det viset kan den
enkelte bidra til bærekraftig
handling. Positivt at så mange

forﬁ lmer og introduksjoner.
Dette er smakebiter fra det
ofﬁsielle programmet På Kanten. Det engasjerte, deltagende
publikummet oppfordres til å
studere det innholdsrike porgrammet i denne utmerkede
På Kanten–avisen, gjør dine
valg og sørg for å være ute i
god tid – det kan blli trangt!
I På Kanten–organisasjonen
har vi registrert ca. hundre
mennesker, inkludert styre,
råd og ledelse. Av disse er en
tredjedel svært aktive gjennom
hele året, den neste tredjedelen
mobiliseres når vi nærmer oss
gjennomføringen, og når det
hele skal gå av stabelen den
utvidede helgen i juni er hele

som opp imot 90 % av Kragerø
sine borgere kildesortere, og
sørger dermed for at søppelet
blir resirkulert og gjenvunnet.
Henstiller herved til alle våre
gjester både om sommeren og
ellers i året, til å følge opp renovasjonsordningen vår med full
kildesortering. Særlig henstilling
om å vise respekt for å unngå
miljøgifter både til sjø og jord.
Kragerø skal være en mønsterkommune på avfallshåndtering
og miljø.
Takk til ﬁ losoﬁ festivalen for å
gi fokus på temaet!
Takk til alle borgere som vil
bli bevisst og handle mer etter
egen overbevisning!
Tiden er overmoden både når
det gjelder kildesortering av søppel, og til å få vårt overﬂodssamfunn inn på en bærekraftig vei!
Kanskje nettopp ved enkle,
hverdagslige handlinger kan vi
gjøre oss selv mer bærekraftige
som mennesker?
Lykke til med å håndtere Søppelalderen og med Festivalen!
Solfrid Rui Slettebakken
Varaordfører

gjengen i sving. I tillegg kommer en stor, uregistrert gruppe
som gjør en kjempeinnsats for
at På Kanten - dagene skal bli
vellykkede! Det rettes STOR
og INDERLIG TAKK for den
fantastiske innsatsen dere alle
gjør for festivalen, for Kragerø,
for oss alle!
Ønsker hjertelig velkommen
På Kanten 2008,
med håp om rikt og meningsfullt utbytte for alle!
Vennlig hilsen
Marit Laland
På Kanten-festivalleder

DEN NORSKE FILOSOFIFESTIVALEN I KRAGERØ 2008

4 PÅ KANTEN

Med Arne Næss

på kanten

Under årets festival mottar Arne Næss På Kanten prisen for 2008. I juryens begrunnelse heter
det at prisen ”tildeles en person som gjennom
ord eller gjerning har gitt oss nye perspektiver
på menneskelivet.” Prisen er virkelig fortjent.
Her kommer en liten hyldest til Arne.
P E R I N G VA R H AU K E L A N D

Arne er en inspirasjonskilde,
også for På Kanten festivalen.
Da festivalen ble etablert, var
hans fokus på å kombinere
livsﬁ losoﬁ og fagﬁ losoﬁ viktig.
Som Jostein Gaarder har Arne
inspirert folk til å undres og ta
opp til ny vurdering hva man
vil i livet. Navnet ”På kanten”
er i Arne’s ånd et forsøk på å
strekke ideene på kanten av det
etablerte tankegodset og tørre
å gjøre tankemessige krumspring for å komme dypere
inn i menneskets livssituasjon,
utfordringer og muligheter.
I dette er Arne en ypperlig
modell. Han har levd livet ”på
kanten” av det meste. Som
barn var han ikke redd for å gå
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på kant med de voksne. Den
uredde holdningen gjorde at
han var høylydt skeptisk til det
de voksne sa: ”Du har ikke
lov”, ”Det går ikke an” kunne
fort bli besvart med: ”Hvem
sier at det ikke er lov?”, ”Det
går jo an. Bare se! (da han gikk
til skolen med to ulike farger
på strømpene)”.
Jeg traff Arne og Kit-Fai
som ung student med en
master i økoﬁ losoﬁ fra USA
sommeren 1990. Kit-Fai tok
imot meg med en åpenhet og
vennlighet som varmet, og
viste meg videre inn til Arne.
Det ble et gledelig møte. Vi
pratet blant annet om Hallingskarvets sjel. Vi hadde også
hytte på Ustaoset og jeg husker
de fantastiske turene opp mot

Skarvet – nysgjerrig på hvem
som hadde bygd en hytte så
høyt oppe. Arne inviterte
meg der og da til Tvergastein
og ikke lenge etter satt vi på
toget mot Ustaoset. Jeg hadde
pakket sekken full av bøker,
mye Spinoza, for nå skulle det
ﬁ losoferes. Men Arne virket
ikke interessert, og spurte i
stedet om jeg ville leke. Arne
begynt så å klarte litt rundt i
togkupeen og vinket til meg
om at jeg skulle være med. Jeg
var pinlig berørt. Folk synes
det var forferdelig morsomt.
”Det er jo Arne Næss. Nei,
han er ikke riktig klok – men
hvem er han bak?” Jeg forsøkte
å klatre så forsiktig jeg kunne,
men det hjalp ikke – alle hadde
blikkene rettet mot oss. Det
var bare å la det stå til. Da vi
endelig kom tilbake til plassene
våre og jeg kunne puste lettet
ut, sa Arne slik han ofte pleier
i velformulerte en-setninger:
”Selv om livet ikke er en lek,
er det viktig å leke i livet!”
Arne Næss ble født 27.
januar 1912 i Oslo. Han ble

landets yngste professor i en
alder av 27 år (en rekord som
fortsatt står), noe som varte i
30 år fram til 1969 da han gikk
av for å vie sitt liv til ”å leve,
ikke bare å bli levd”, og til å
utvikle en ﬁ losoﬁsk respons til
den økologiske krisen. Allerede som gymnasiast bestemte
han seg for å bli ﬁ losof. Han
var tidlig opptatt av spørsmål
som ”Hva er det jeg vil og
hvordan skal jeg få det til?”
Som talentfull og ambisiøs
ﬁ losof gjorde han seg allerede
tidlig på 30-tallet bemerket,
også internasjonalt ved å delta
i Wienerkretsen. Her fant han
en åpenhet, vennlighet og saklighet som inspirerte, men han
oppfattet seg ikke som noen
logisk empirist. Han var mer
opptatt av hva språket viste til
enn språket i seg selv. Inspirert
av den amerikanske pragmatismen, spesielt William
James, fokuserte han mer på
tankens forlengelse i praktiske
konsekvenser. Argumentasjon,
tolkning, presisering og kommunikasjon ble, i et semantisk
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og empirisk lys, relatert til en
konkret situasjon og handlingsvalg, et varemerke hos
Arne Næss som fagﬁ losof.
Hadde ikke Arne blitt
tilbudt et professorat i Norge
i 1939 ville han nok ha reist
utenlands. Han reiste til UC
Berkeley i 1937-1938 for å
studere atferden til rotteforskere som studerte atferden til
rotter, og kunne nok lett ha
gjort karriere der. Men noe
annet knyttet Arne til Norge
-- Tvergastein. Hytta Tvergastein sto ferdig sommeren 1937
i en høyde av 1503 m.o.h. Her
har Arne tilbrakt til sammen
over 12 år av sitt liv. Stedet har
vært umåtelig viktig for Arne
– det har gitt han en forankring i en ﬂakkende tilværelse
mellom forskning og undervisning i Oslo og i utlandet. Det
har bidratt til hans ﬁ losoﬁske
dybde- og viddesyn, noe som
er lett forståelig gitt den fantastiske utsikten fra hytta. Her
ﬁ kk hans glede i å kombinere
lek, klatring og arbeid fritt
spillerom. Så sent som i mai
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Bildene er fra Tvergastein
mai 2008.
Per Ingvar Haukeland
arbeider ved Senter for
natur- og kulturbasert
nyskaping ved
Telemarksforsking-Bø
og underviser i
økoﬁlosoﬁ og
entreprenørskap ved
Høgskolen i Telemark.

i år (2008) var Arne (som 96
åring!), Kit-Fai, Geir og jeg på
Tvergastein – et fantastisk opphold for oss alle. Arne gledet
seg stort over igjen å få være
på stedet han føler seg mest
hjemme i.
Gleden over møter med
andre levende vesener har vært
stor hos Arne siden den gang
han som liten lekte i vannkanten med noen små reker, og ble
bevisst at om han jaget de ville
de forsvinne, men om han sto
helt stille ville de komme og
leke rundt bena hans. I denne
lille hendelsen gjorde han en
stor oppdagelse – det er en
sammenheng mellom hvordan
vi mennesker oppfører oss
mot andre levende vesener og
hvordan de oppfører seg mot
oss. Alt henger sammen, et
viktig slagord da Arne i slutten av 60-tallet formulere en
ﬁ losoﬁsk respons til økokrisen som han kalte ”økosoﬁ”.
Med ”økosoﬁ” mener Arne
et helhetssyn som er inspirert
av livsforholdene i biosfæren
og av å ﬁ nne løsninger på

økokrisen. Alle har vi unike
helhetssyn (økosoﬁer), på tross
av de sosiale og kulturelle
forhold, for ingen ser verden
akkurat slik du gjør det. Ved å
bli bedre kjent med andres syn,
utdyper vi vårt eget. Mangfoldet (pluralismen) er for Arne
en forutsetning for å komme
dypere inn i forståelsen av
hvordan ting henger sammen.
I Arne’s helhetssyn kalt økosoﬁ
T (for Tvergastein) er ”Selvrealisering” en grunnleggende
norm. Med det mener han
ikke realisering av det snevre
egoet, men ”Selvet” (med
stor S) som noe relasjonelt
som inkluderer andre vi står
i et inderlig forhold til. Det
er ikke uvanlig å høre noen
som har mistet et kjæledyr si:
”Det var som å miste en del
av meg selv”. Slik er det, vil
Arne nikke bekreftende: ”Alt
liv er i prinsippet ett”. I dette
ligger ikke noe mer mystisk
enn det at vi på et grunnleggende plan hører alle til den
samme livsveven. Vi lever alle
i den samme biosfære, noe
klimakrisen har gjort ﬂere mer
oppmerksom på i dag. På dette
plan er ikke en ﬂue mer eller
mindre i live enn et menneske.
Her har alt levende egenverdi i
kraft av å være i live.
Noe helt annet er å snakke
om hva slags verdi det ene og
andre har i forhold til hverandre, noe som innebærer etiske
betraktninger som Arne har
vært mindre opptatt av. Hans
fokus har vært på handlinger
som vokser ut av en indre
overbevisning og en naturlig
tilbøyelighet, noe han kaller
”vakre handlinger” (et uttrykk
han har lånt av Kant). Begge er
viktige, men Arne har viet seg
mest til de vakre handlingene.
Det knytter han til menneskets
evne til identiﬁ kasjon. Om vi
ikke har blitt likegyldige og
fremmede for denne evnen,
sier Arne, vil vi naturlig føle
smerte når andre føler smerte,
glede når andre føler glede.
Arne kan si ting som: ”Jeg kan
ikke fullt og helt ha det godt
der andre jeg står i et inderlig
forhold til lider”, enten det er
snakk om medmennesker eller
medskapninger. Selv-realisering (med stor S) avhenger
ifølge Arne av at andre du står
eller potensielt kan stå i et inderlig forhold til også realiserer
seg Selv.
I 1972 skrev Arne en
oppsummering av et foredrag han holdt i Romania:
”The shallow and the deep,
long-range ecology movements”. Her introduserer Arne
begrepet ”dypøkologi” og
”økosoﬁ” for et større publikum for første gang. Tusener
på tusener verden over har blitt
inspirert av dypøkologien og
Arnes økosoﬁske tanker, men
i Norge er det veldig få som
kjenner til hva han i utlandet
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er mest kjent for. Kort fortalt
beskrev Arne to ulike tilnærminger til økokrisen. Den ene
fremhever at det gir mening å
ta vare på naturen såfremt det
har nytteverdi for mennesket
og at det er teknologien som er
løsningen, mens den andre søker dypereliggende endringer
i måten vi forstår krisen og oss
selv og vårt forhold til naturen
på. Tilnærmingene sier noe
om hvordan vi oppfatter og
forholder oss til naturen på,
og det sier noe om dybden av
argumentasjon. Dypøkologien
fremhever prinsippet om at andre vesener ikke bare behandles som midler, men også som
mål i seg selv. Arne er kritisk
til at noen betegnes som ”dypøkolog” eller ”grunnøkolog”,
siden det ikke er snakk om
menneskelige egenskaper, men
ulike tilnærminger til krisen.
Dypøkologien fremhever det
rike liv med enkle midler,
noe Arne eksempliﬁserer ved
følgende: ”To bøtter vann om
vinteren på Tvergastein gjør
meg ustyrtelig rik”. Mange
forskere har pekt på at, etter
et visst nivå, er det en mindre sammenheng mellom økt
levestandard og økt livskvalitet. Bevegelser som ”voluntary
simplicity” og ”jakten på det
gode liv” kan oppfattes som
uttrykk for å gå framover til
et liv i samsvar med dypere
verdier, ikke tilbake. Arne
er mer opptatt av glede enn
frykt som kilde til endring. En
forenkling av midlene kan øke
livskvalitet og glede.
Jeg var Arnes assistent fra
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1990 til 1992 da jeg dro til
Berkeley for å ta doktorgraden. På Berkeley kunne det
komme et kort fra Kit-Fai
og Arne hvor det sto: ”Stå
på!” Arne besøkte meg ﬂere
ganger, og vi oppsøkte både
ørkenen og klippekysten. På
et foredrag vi holdt sammen
om dypøkologien på Berkeley
var det så stappfullt at vi måtte
utvide salen. Etter Berkeley
(1997/1998) samarbeidet vi om
boka Livsﬁ losoﬁ, sammen med
Kit-Fai og Knut Olav Åmås. I
forbindelse med utgivelsen av
boka sa Arne: ”Jeg ønsker å få
ﬂere mennesker i vårt samfunn
til å ta retningen på sitt liv opp
til ny vurdering, og spørre:
”Er det dette jeg vil?” Arne
oppfordrer oss til å bli tydeligere på hva vi vil og til å trene
oss i å stå opp og si i fra når
noe går på tvers av våre dypere
verdier. Arne har i senere år
vist dette gjennom en form
for gandhistisk boksing. Han
sier det er en leken øvelse i å
komme hverandre nærmere, i
å konfrontere hverandre og i å
måle krefter i form av hva man
står for og hvor stødig man står
i det.
Alle årene jeg har kjent
Arne og Kit-Fai har de vært
støttende og rause. I utviklingen av min egen økosoﬁ,
inspirert av det å være kveker
og ofte i famlende forsøk på å
beskrive erfaringer av sammenhenger mellom det fysiske
og det åndelige, har jeg bare
blitt møtt med vennlig støtte
og oppmuntring. Og da jeg
fortalte jeg hadde skrevet om

synske Marcello Haugen, ble
han bare nysgjerrig: ”Ja, han
har jeg hørt om; hva ﬁ nner
du der?” Arne lever sin lære
om pluralisme, possibilisme og
åpen skeptisisme, hele tiden på
søken etter å komme dypere
inn i sammenhengene. Da han
ble spurt om han tror på livet
etter døden, sier han: ”Det er
ikke umulig, men om en engel
kom for å hente meg, vil jeg
nok sjekke vingefestet dens før
jeg blir med!”
Nå er Arne blitt ”sååå gammaaal” som han selv sier og
husken er ikke god, men han
har likevel en beundringsverdig måte å møte alderdommen på. Han sier: ”Viktigere
enn hvordan man har det, er
hvordan man tar det”. Han er
klar over at korttidshukommelsen svikter, men sier at det
gjør jo sitt til at han hele tiden
kan oppdage ting på nytt. Han
kan sitte ved det store vinduet
på Tvergastein, løfte opp en
vakker moselagt sten, beundre
den, for så å legge den ned
igjen. Etter en stund kan han
peke på stenen som om han ser
den for første gang og utrope:
”Nææh, se på den!! Er den
ikke vakker!”
Til slutt vil jeg rette en
spesiell takk til Kit-Fai for
hennes støtte og vennskap og
for at hun har gjort det mulig
for Arne å bidra så mye til å
inspirere så mange de siste tiår.
Tusen takk og gratulerer begge
to. ■
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Simone de Beauvoir – en annenrangs ﬁlosof?

K AJA M ELSOM

Skitt – mer enn bare ”matter out of place”

Det er ﬂere grunner til at vi
bør kaste glans over Simone de
Beauvoir (1908-1986) på årets
ﬁ losoﬁ festival i Kragerø. Den
mest åpenbare er at vi feirer
hennes 100-årsjubileum i år. En
annen grunn, er at Simone de
Beauvoir fortjener oppmerksomhet nettopp på en ﬁ losoﬁ festival.
Hun er blitt hyllet som forfatter og feminist, men når det
kommer til hennes virke som
ﬁ losof får hun sjeldent den oppmerksomhet hun fortjener. Som
ﬁ losof kommer hun i skyggen av
sin livspartner og kollega, Jean
Paul Sartre. I de store franske
leksika blir hun den dag i dag
benevnt som Sartres disippel.
Når temaet for årets ﬁ losoﬁ festival er søppel, er det en utmerket
anledning til å utfordre denne
oppfatningen.
Simone de Beauvoir er på in-

gen måte en annenrangs ﬁ losof.
Tvert i mot skal hun ha mye
av æren for at eksistensialistisk
ﬁ losoﬁ ble en tankestrømning
som kom deg og meg til gode.
Gjennom sitt livslange faglige
samarbeid med Sartre sørget
hun for at den eksistensialistiske
ﬁ losoﬁ aldri ble en abstrakt
ﬁ losoﬁ forbeholdt eksperter på
universitetene. Hun sørget for
å pleie forbindelsen mellom de
ﬁ losoﬁske begrepene og det
levde liv – noe som må sies å
være kjernen i eksistensialistisk
ﬁ losoﬁ.
Den eksistensialistiske ﬁ losoﬁ
bryter med tradisjonell ﬁ losoﬁ
på ﬂere plan. Tradisjonelt sett
har ﬁ losofer konsentrert seg om
å analysere generelle begreper og
ideer. Dagligdagse eksempler har
blitt ansett for kun å representere
tilfeldige trekk ved menneskenaturen – ikke nødvendige og
essensielle. Eksistensialistene
tar derimot utgangspunkt i
livet selv, sitt eget og andres, og
skyr på ingen måte dagligdagse
situasjoner eller fenomener. De
ﬂeste eksistensialistiske tenkere
tar avstand fra ideen om at det
ﬁ nnes en universell menneskenatur, og følgelig fra tanken
om at en ﬁ losof nødvendigvis
bygger et stort system over slike
universelle strukturer.
Sartre representerer her et
unntak. Med sin bakgrunn fra
franske eliteskoler, og deres

HAR ALD EIA

Den skjulte læreplan. Alle
studier har en skjult læreplan.
Er man en ﬂ ittig og lærevillig
student, plukker man fort opp
verdier og holdinger som ikke
sies rett ut, men som utgjør en
viktig del av fagets kultur. På
ﬁ losoﬁ og sosiologi så vi for
eksempel litt ned på de som
studerte psykologi. Vi anså psykologi som et litt naivt prosjekt
som passet best for folk som
manglet forståelse for at vi mennesker er historiske og sosiale
vesener. Og for folk som trodde
at det var et en-til-en-forhold
mellom rotter og mennesker.
Det naturlige er en illusjon.
Vanlige folks forestillinger om
at noe er ”naturlig” og noe er
”unaturlig” var også noe vi lo
litt av. Historien hadde nemlig
vist at hva man anså som ”naturlig” slett ikke var naturlig,
men forestillinger knyttet til
en epoke eller en kultur. Er det
naturlig at kvinner passer barn,
mens menn jobber? Overhodet
ikke. Er det unaturlig å være
tiltrukket av det samme kjønn?
Selvfølgelig ikke – homofobi
ﬁ nnes slett ikke i alle kulturer.
Er det naturlig å bli sjalu eller
forelsket? Nei, det er noe vi
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vektlegging av store systembyggere som Hegel og Kant,
tviholder han på ambisjonen om
å bli en systembygger. Simone
de Beauvoir velger derimot tidlig litteraturen som sitt fremste
uttrykksform. Gjennom litteraturen kan hun beskrive det
generelle ved mennesket uten å
forlate det konkrete og endelige
som kjennetegner eksistensen.
Mens media som oftest
fokuserer på deres ukonvensjonelle kjærlighetsforhold, er det
viktig å fremheve at de to hadde
et livslangt faglig samarbeid.
Mange av de eksistensialistiske
kjernebegrepene ble utviklet
i felleskap over kafebordene i
Paris, eller gjennom brevutvekslinger over Atlanteren. I
hovedverket, ”Væren og Intet”
setter Sartre deres ideer inn i
et tradisjonelt ﬁ losoﬁsk system. Med dette oppnår han en
plass i ﬁ losoﬁ historien. Simone
de Beauvoir konsentrerer seg
lenge om litteraturen, og er mer
opptatt av å teste de generelle
begrepene opp i mot konkret
erfaring. Hennes romaner og
selvbiograﬁer kan leses som en
kontinuerlig kritikk og revisjon
av det ﬁ losoﬁske begrepene de
sammen utviklet.
Der Sartre var opptatt av å
beskrive hvordan mennesket er,
var Beauvoir alltid interessert i at
eksistensialismen skulle munne
ut i en positiv handlingsﬁ losoﬁ,

har lært oss til – det ﬁ nnes ﬂere
samfunn hvor sjalusi og forelskelse er totalt ukjente begreper.

en ﬁ losoﬁ om hvordan mennesker gjennom konkret handling
kan realisere det gode liv for
seg selv og andre. Blant annet
videreutviklet hun det abstrakte
frihetsbegrepet vi ﬁ nner i ”Væren og Intet” til et konkret og situert frihetsbegrep. Dette gjorde
det mulig for henne å skrive en
eksistensialistisk etikk – noe
Sartre lovet i ”Væren og Intet”,
men aldri lykkes med. Etikken
banet igjen veien for hennes
hovedverk, ”Det annet kjønn”.
Boka ble som kjent startskuddet
for den moderne kvinnekampen
– med de enorme følger dette
har fått for både kvinner og
menn. Det første bindet solgte
i 22.000 eksemplar på en uke,
og verket har i ettertid havnet på listen over de 100 mest
betydningsfulle verker i det 20.
århundre.
Det at hun brøt med tradisjonell ﬁ losoﬁsk metode og
tenkemåte gjorde at hun ble en
betydningsfull eksistensialistisk
ﬁ losof. Hun fremstår på mange
måter som mer dedikert til eksistensialismen enn Sartre ved at
hun alltid betrakter eksistensen
både som utgangspunkt og mål
for ﬁ losoﬁen. Det er ingen tilfeldighet at det er hun som skriver
det ﬁ losoﬁske verket som i størst
grad har forandrer både din og
min hverdag. Det paradoksale
er at hennes valg av ﬁ losoﬁsk
metode kostet henne omdømme

Alt er sosialt konstruert. På
sosiologistudiene snakket vi
derfor mye om at ting er sosialt
konstruert. Kjønnsforståelsen
vår er sosialt konstruert. Vår
holdning til barn er sosialt konstruert. Våre ideer om våre egne
følelser er sosialt konstruerte.
Alt er egentlig sosialt konstruert. Og selv om ”naturen”
ligger under og bak alt dette
som et slags fundament, et slags
materielt grunnlag, så var ikke
det noe vi trengte å bry oss om.
Naturen var som leire, som
Aristoteles’ ”stoff ”-begrep: en
forutsetning for alt levende,
men også noe det ikke var mulig å si noe interessant om. Tvert
imot, hele sosiologiutdanningen
gikk ut på å bekjempe naive,
historieløse ideer om at noe er
biologisk og naturlig.

hva som er urent og skittent,
og konkluderte med at ”dirt
is matter out of place”. Det vi
oppfatter som skittent er ikke
objektivt skittent. Det er naivt
å tro at urenhetsforestillingene
våre handler om hygiene. Når
noen oppfatter noe som urent,
handler det om at en ting som
hører hjemme én type sted, er
plassert på en annen type sted
det ikke hører hjemme. Som et
morsomt eksempel på ”urenhet” fra vår egen kultur, trakk
Mary Douglas frem det at selv
de mest blankpussete støvlene
representerer ”urenhet” om de
plasseres på spisebordet. Dypest
sett, mente Douglas, springer
våre renhetsbegreper ut av at
menneskelige kulturer prøver å
ordne fenomenene omkring seg
i en sammenheng, et mønster.
Om det ﬁ nnes noe som er
naturlig for oss mennesker, så
er det dette behovet for å skape
orden en kaotisk verden.

Dirt is matter out of place.
Da jeg studietiden ﬁ kk høre
om den britiske antropologen Mary Douglas og hennes
forståelse av skitt, passet dette
som hånd i hanske med min
sosiologiske grunnholdning.
Mary Douglas hadde studert
ulike kulturers forestillinger om

Fra sosiologi til komedie.
Etter at jeg var ferdig utdannet sosiolog, jobbet jeg et
par år med undervisning og
forskning. Men parallelt med
studiene hadde jeg drevet med
komedie, og da jeg i 1994 ﬁ kk
tilbud om å jobbe med TV, slo
jeg til. TV virket rett og slett

som en stor ﬁ losof. Det at hun
valgte andre uttrykksformer
enn det som var akseptert innen
tradisjonell skoleﬁ losoﬁ, ble av
hennes kritikere betraktet som
mangel på ﬁ losoﬁsk dyktighet og
stringens.
Inntrykket av Beauvoir som
en annenrangs ﬁ losof ble ikke
bedre etter at det ﬁ losoﬁske verket «Det annet kjønn» ble utgitt i
1949. Boka skapte skandale i Paris og kom på Vatikanets indeks
over forbudte bøker. Menn i alle
leirer allierte seg mot verket,
og alt fra kommunistpartiet til
ytterste høyreﬂøy advarte mot
boken. I kjent hersketeknisk stil,
ledet man oppmerksomheten
bort fra det ﬁ losoﬁske innholdet
i verket og angrep i stedet hennes person. Slik skildrer Simone
de Beauvoir mottakelsen av verket: ”Jeg var utilfredstilt, kald,
penisﬁ ksert, nymfoman, lesbisk,
jeg hadde hatt hundre aborter,
jeg var alt mellom himmel og
jord, til og med ugift mor. Man
tilbød seg å kurere meg for min
frigiditet og tilfredsstille mitt
vampyriske begjær”.
Simone de Beauvoir fortjener
uten tvil bedre enn dette. Hun
fortjener respekt og honnør for
sitt virke som ﬁ losof. Filosoﬁ festivalen i Kragerø er en utmerket anledning til å synliggjøre
Simone de Beauvoirs viktige
bidrag til eksistensialistisk ﬁ losoﬁ ■

mer fristende. I motsetning til
samfunnsforskningen var media
en ung bransje hvor man ﬁ kk
være sin egen sjef. Det virket
også som om det jobbet langt
ﬂere spennende og interessante
og attraktive folk i media enn
i samfunnsforskningsbransjen.
Og det ga håp om langt bedre
lønn og et mye morsommere
liv.

Dirt må da være mer enn
matter out of place? Selv
om jobben på TV tok mye tid,
så mistet jeg ikke interessen
for vitenskap. Samtidig kjente
jeg at jeg ikke lenger orket å
lese sosiologiske tekster. Ja, jeg
ble nesten fysisk uvel av å lese
enda ﬂere artikler om at alt er
sosialt konstruert. Helt konkret
begynte jeg å irritere meg mer
og mer over Mary Douglas’
ﬂotte sentens om at dirt er matter out of place. Jeg tenkte: ”Er
det sosialt konstruert at bæsj og
oppkast er urent og ekkelt? Finnes det virkelig kulturer hvor
man ikke synes det er det minste ekkelt å helle andres diaré
opp i sin egen mat?” Og jeg
tenkte: ”En tørr pinne som står
rett ut fra en vegg; det er matter
out of place, men jeg oppfatter ikke det som urent. Jeg
oppfatter det bare som rot. Kan
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Mary Douglas egentlig forklare
forskjellen på rot og skitt?” Det
var ingen på NRK som var noe
interessert i å diskutere min
tanker om Douglas’ skitt-teori,
men likevel ble jeg mer og mer
overbevist om at det var noe
med skittforståelsen hennes som
ikke stemte.
Evolusjonspsykologien gir
ny forståelse av skitt. Jeg
har hatt tre store akademiske
leseropplevelser . Den første var
Martin Heidegger og hans suggererende ”Sein und Zeit”. Den
andre sosiologen Pierre Bourdieu med sine empiriske og teoretiske analyser av logikken bak
vår smak og vurderinger. Og
den tredje var den amerikanske
evolusjonspsykologen Steven
Pinker. Det var nettopp Pinker
som satte meg fri fra Douglas’
skitt-teori. Grunnen til at vi
synes noe er ekkelt og urent,
er ikke vårt behov for å ordne
verden, sier Pinker. Det er ingen evolusjonær grunn til at vi
skulle være så besatt av et sånn
kategorisering- og ordningsstrev. Følelsen av avsky er lagt
ned i oss for å holde oss unna
potensielt sykdomsfremkallende
og giftige ting. Folk i ulike
kulturer er forskjellige, men
ikke så forskjellige heller. Over
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Søppel er det det ﬁns mest av

THOM AS H Y LLA N D ER IKSEN

På skolen lærte vi at verdens
største menneskeskapte struktur er Den kinesiske mur. Det
stemmer ikke lenger. Søppelfyllingen Fresh Kills på Staten
Island hadde gått forbi muren
da den ble stengt for noen år
siden. Nå blir newyorkernes
søppel plassert andre steder,
men det er trangt om plassen,
og trailere går i skytteltraﬁ kk
fra New York helt til Arizona,
stappfulle av tettpakket søppel.
De ﬂeste av oss tenker altfor
lite på søppel, tatt i betraktning hvor stor plass den tar i
hverdagen. I Norge kaster vi
alt synes mennesker at smittefarlige stoffer som avføring, urin,
menstruasjon, snørr, puss fra sår
og oppkast er ekkelt. Og over
alt har folk den samme intuitive
mikrobiologiske forståelsen:
ingen liker å ta på ting som har
vært borti noe skittent eller ligner på noe skittent. Det er derfor den blankpussede støvelen på
bordet er ekkel: den er ren, ja,
men vi føler likevel at den KAN
ha vært borti noe møkk. Så få
den ned fra bordet! Den tørre
pinnen på veggen, derimot, den
er ikke ekkel. Den vekker ingen
sterke instinktive følelser: den er
bare noe meningsløst rot.
”Det urene” som sosial konstruksjon. Men våre instinkter
er ikke mekaniske innretninger.
Språkinstinktet vårt er ikke laget
for at vi skal lære for eksempel
norsk, men gir oss ledetråder
til hvordan vi kan lære språkets
grunnleggende grammatikk.
På samme måte er det ikke lagt
ned i oss en liste over hva som
er ekkelt og skittent. Ut over
noen grunnleggende ekle ting
som lukter vondt og ser slimete
og ekkelt ut, har vi også evnen
til å lære at en del ting er ekkelt
(hender som ikke er vasket før
man spiser er skitne) og at andre
ting ikke er det (det er irrasjonelt å være redd for å ta på

nå over femti prosent mer enn
vi gjorde for ti år siden, og i et
tyveårsperspektiv snakker vi
om en dobling. Nye produkter
lages med forhåndsslitasje slik
at de skal gå fort i stykker, eller
de går av moten og havner på
billigsalg etter kort tid, før de
ender på dynga. Brukbare ting
blir til søppel raskere enn noen
gang tidligere.
Det kryr av samfunnsforskere som studerer forbruk,
men nesten ingen forsker på
søppel. Det er underlig. Søpla
er jo en logisk implikasjon av
forbruket. Alt som forbrukes,
blir før eller siden til søppel
hvis det ikke havner på museum. Arkeologene har alltid
visst dette, og søppel er trolig
den viktigste kilden vi har til
kunnskap om hvordan folk
levde før i tiden. Potteskår og
brukne pilspisser, ﬁskeben og
eplekjerner, bålrester og forkullede levninger av hus. Ting
som ikke lenger er nyttige.
Vis meg ditt søppel, og jeg
skal si deg hvem du er. Mange
husker vel fremdeles at Gateavisa stjal søpla til statsministerkandidatene i 1981, og noen
har ennå ikke klart å glemme
at Willoch spiste mye sild og
poteter, mens Brundtland
hadde kastet et delvis utfylt
slankediagram. Gateavisas
forbilde var amerikaneren A. J.

Weberman, som var kjent for
å ha stjålet Bob Dylans søppel
ved en rekke anledninger.
Webermans mål var å ﬁ nne ut
hva som hadde fått Dylan til
å svikte den politisk radikale
visesjangeren til fordel for surrealistiske sanger med elektrisk
akkompagnement. Og han
mente altså at mannens avfall
ville gi noen avgjørende hint.
Men Weberman hadde også
sine inspirasjonskilder. På
denne tiden forekom det ofte
at hemmelige agenter gjennomsøkte søpla til folk FBI
gjerne ville ha noe på. Og bak
dem igjen var altså arkeologene, som hadde brukt lignende
metoder i mange år.
Søppelforskere som studerer
samtiden har et mye rikere
kildemateriale enn dem som
går tilbake et århundre eller to.
På midten av 1800-tallet ble
det ikke produsert særlig mye
søppel i våre samfunn. Det
meste ble gjenbrukt. Kvinner
sydde lappetepper, og menn
snekret bord av trekassene som
ble brukt til emballasje. De
fattige spiste de rikes matrester,
tok på seg deres avlagte klær
og samlet ﬁ ller som de med
litt ﬂaks ﬁ kk solgt til papirfabrikken. Søpla bestod for det
meste i tiss, bæsj og matavfall.
Den stinket. På et tidspunkt
var stanken fra Themsen så

HIV-positive). Samtidig er det
åpenbart at følsomheten for hva
som er urent er ulikt fordelt i
samfunnet – noen er mer besatt
av urenhet enn andre. Og ikke
bare det: noen grupper ser ned
på andre gruppers begreper om
renhet. Aldri er akademikere
mer selvgode og mer distanserte fra vanlige folk enn når de
påviser andres irrasjonelle frykt
for ”det urene”.

Olav Åmås hevder at ønsket om
å fjerne de nigerianske prostituerte fra Oslo sentrum er et
uttrykk for vår frykt for uorden:
Noen er et annet sted enn der
de bør være og skaper dermed
problemer. Det som ligger under
disse Mary Douglas-inspirerte
artiklene er ikke bare en kritikk
av andres begreper om hva som
er skittent, det er en demonstrasjon av ens egen toleranse for det
andre synes er ekkelt. Aksept for
”det urene” er blitt de lærdes
adelsmerke.

Redd for matter out of
place? Ikke vi, nei. Hvis man
søker på “det urene” i Atekst,
støter man på tre typer artikler.
Noen artikler dreier seg om
urene sprøyter og det urene
farvannet utenfor Færder fyr.
Andre handler om muslimer og
deres overveielser om hvorvidt hunder og griser er urene
dyr. Og den tredje kategorien
artikler er skrevet av intellektuelle som er påvirket av Mary
Douglas skitt-teori. Jan Kjærstad
skriver om sin fascinasjon for
”urene tekster”, dvs tekster som
ikke passer inn i noen sjangerbås. Kunstneren Bodil Furu blir
intervjuet i forbindelse med en
utstilling hvor hun har dokumentert sin egen tarmskylling
– hun vil få oss til tenke over
våre irrasjonelle tabuer mot
avføring. Mens ﬁ losofen Knut
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uutholdelig at det ble umulig
å føre parlamentsdebatter i Underhuset. Da bestemte britiske
politikere seg omsider for å ta
affære.
I løpet av forrige århundre
vokste produksjonen av søppel
eksplosivt, parallelt med at vi
i de rike landene har fjernet
oss fra stanken. Årsakene er
industrialisering, velstand og
emballasje. Og fremdeles liker
vi ikke å tenke på søpla vår. I
gamle dager var dotømmeren
også kjent som nattmannen,
fordi hans virksomhet var så
tabubelagt at gode borgere
helst ville slippe å bli minnet
om hva han drev med. Nå er
søppelhåndteringen rykket
opp til å bli en type miljøvern,
de gamle søppeldyngene er
omdøpt til gjenvinningsstasjoner, og kompostering er blitt
populært i villastrøkene. Men
vi kaster fremdeles mer enn i
fjor, og de ﬂeste liker ikke å
tenke på det.
Søppel – avfall, slagg, rester
– er det tiloversblevne, det
uvedkommende, den utilsiktede bivirkningen, det overﬂødige og uønskede. Vi vil
helst tro at når vi bare kaster
det, lynraskt og uten å tenke
noe videre over det, så blir
det borte. Søppel er jo en nær
slektning av rot og kaos.
Grensen mellom søppel og

brukbare ting kan være hårﬁ n.
Av og til leser vi om eksentrikere som lever gratis på ting de
ﬁ nner enten på fyllinga eller i
folks søppelkasser. Noen ting
som har vært søppel en tid, blir
igjen brukbare hvis det går en
stund uten at de blir ødelagt;
de blir antikviteter og museumsgjenstander.
Et unntak fra regelen om
at samfunnsforskere er lite
interessert i søppel, er det
ambisiøse Garbage Project,
ledet av antropologen William
Rathje i USA. Hans betydelige
forskergruppe tok for seg noen
viktige søppelfyllinger, blant
annet Fresh Kills, og for dem
fortonte fjellene av stinkende
avfall seg som en uuttømmelig skattekiste, en nøkkel til
å forstå amerikanernes dagligliv i midten av det tyvende
århundre. Rathje forteller at
de nærmet seg fyllingene med
samme ærefrykt som Howard
Carter og Lord Carnarvon da
de åpnet Tut-Ankh-Amons
forseglede grav.
Dermed blir vi minnet om at
forbrukets heslige og stinkende
fetter til slutt får hovedrollen. Men vi blir også minnet
om alle tings forgjengelighet,
og kanskje det er derfor vi så
ugjerne tenker på søppel.■

Ha respekt for andres skittkjensle. Mitt foredrag på ﬁ losoﬁ festivalen ”På kanten” handler
derfor om min egen reise i skittteorienes landskap. Fra tiden på
universitetet på 90-tallet hvor
jeg mistet følelsen med hva som
er skittent og hva som er rent.
Til at jeg i moden alder på 00tallet forstod skittens logikk og
forsto hvordan jåleri og statuspsykologi påvirker vår vurdering
av andres vurderinger av hva
som er skittent. Mitt budskap er:
du kan ikke bekjempe uetisk og
irrasjonell fordømmelse av ting
som urent hvis du ikke forstår
logikken bak – særlig ikke hvis
du anser andres avskyfølelse det
som en litt latterlig frykt for
kaos og uorden. ■
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P Å K A N T E N P RO G R A M
5-8 JUNI 2008

På Kanten 2008:
Arrangementsoversikt
På
Kanten 2008:
Arrangementsoversikt
Det tas forbehold om eventuelle feil.
Versjon
02.06.08/ML
Det tas forbehold
om eventuelle feil.
Versjon
T O 02.06.08/ML
R S DAG 5 . J U N I
Torsdag 5.juni
Arrangement,
bidragsyter, sted
Torsdag
5.juni

Kl.

Pris

Arrangement, bidragsyter, sted

Kl.

Pris

11.00
12.00
11.00
12.00

– 12.00
- 12.25
– 12.00
- 12.25

12.30 – 12.50
13.00 – 13.30
12.30
13.00 –
– 12.50
14.00
13.00
12.30 –
– 13.30
12.45
13.00 –
– 12.55
14.00
12.45
12.30 –
– 14.00
12.45
13.00
12.45 – 12.55
13.00 – 14.00
14.00 – 14.45

Ord

Ord

Kun inviterte
Ordinær
pris, pass gjelder ikke

Ord

Ord

Ordinær pris, pass gjelder ikke

130,-

100,-

16.00
14.00 – 18.30
14.45

300,130,-

100,-

15.25
16.00
16.30
15.25
17.15
16.30

16.00
– 18.30
-17.00
– 16.00
–
17.50
-17.00

Ord
300,-

Ord
100,-

Ordinær ferjebillett, pass gjelder ikke

Ord

Ord

Ordinær ferjebillett, pass gjelder ikke

18.00
17.15 –
– 18.45
17.50

130,-

100,-

18.50 – 19.00
18.00
– 18.45
19.15 – 20.00
21.00 – 23.00
18.50 – 19.00
19.15 – 20.00
23.30 – 23.15
21.00 – 23.00
19.00 – 20.00
20.30 – 22.30
23.30 – 23.15
19.00 –
– 24.00
20.00
22.00
20.30 – 22.30

Ord
130,-

Ord
100,-

Ordinær taxibåt takst, pass gjelder ikke

250,Ord

100,Ord

Ordinær taxibåt takst, pass gjelder ikke

Ord
250,150,130,Ord
150,150,130,-

Ord
100,100,100,Ord
100,100,100,-

Ordinær taxibåt takst, pass gjelder ikke

06.00 – 08.30
22.00 – 24.00
09.00 – 11.00
06.00 – 08.30
09.00
09.30 –
– 11.00
10.15

50,150,200,50,200,-

10.00
09.30
10.00
10.00
10.00

450,-

100,-

450,-

100,-

Det tas forbehold om feil og eventuelle endringer i programmet.
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Betales til skipper

12.00
12.00
12.15
12.00
12.15
13.00

–
–
–
–
–
–

12.30
14.30
14.30
14.30
14.30
13.30

50,250,130,250,130,-

100,-

16.30
13.00
16.30
21.00

–
–
–
–

19.30
13.30
19.30
24.00

250,-

100,-

250,400,-

100,-

21.00 – 24.00

400,-

17.00 – 18.30
18.00 – 19.00
17.00
20.00 –
– 18.30
21.00
18.00 -– ca
19.00
22.15
20.00 – 21.00
01.00
22.15
23.00 -– ca
01.00
01.00
23.00 – 01.00

200,300,200,300,150,150,-

06.00
09.00
06.00
09.00
09.00

08.30
11.45
08.30
11.45
11.15

50,300,50,300,130,-

09.00 –
– 09.45
11.15
09.00

130,400,-

100,100,-

400,-

100,-

150,250,150,130,250,650,130,300,650,300,250,130,250,-

100

100
100,100,100,100,100,100,100,100,100,-

130,-

100,-

50,130,50,200,130,-

100,100,100,-

200,130

100,100,-

130
100,150,100,130,150,-

100,100,100,100,100,100,-

130,-

100,-

09.00 – 09.45
12.00 – 13.00
11.30 – 12.00
12.00 –
12.00
– 13.00
13.45
11.30 –
– 14.30
12.00
12.00
12.00
–
15.00 – 13.45
16.45
12.00
14.30
20.30–
14.00
–-21.30
20.00
15.00
19.00–-21.30
–16.45
20.00
20.30
14.00
19.00––20.00
20.00
21.00 – 22.00
22.00
21.00 –
– 24.00
22.00
22.00 – 24.00

06.00
09.30
06.00
09.00
09.30

–
–
–
–
–

08.30
11.15
08.30
11.45
11.15

09.00 – 11.45
12.15 – 14.15
12.15 – 14.15
12.00 – 13.30
14.00 –
– 13.30
15.15
12.00
14.30
14.00 –
– 16.15
15.15
17.00 –
– 16.15
17.30
14.30
17.00 – 17.30

Betales til skipper

Pass
gjelder10
ikke
Max antall:
pers. Påmelding
Max antall: 10 pers. Påmelding

100,-

Pass gjelder ikke

100,100,100,-

100,-

100,100,-

Begrenset antall billetter, værforbehold
100,150,130,-

12.00 – 13.30
14.00 – 15.15
14.30 – 16.15
17.00 – 17.30

100,100,-

130

100,-

12.15 – 14.15

100,-

50,130,200,-

Begrenset antall billetter, værforbehold

06.00 – 08.30
09.30 – 11.15
09.00 – 11.45

100,-

100,100,100,100,100,-

100,100,-

Pass gjelder ikke

Betales til skipper
Betales til skipper

Søndag 8. juni
51 Filosofisketur, oppmøte Gunnarsholmen
52 Film: ”Parfymen”, innledning ved vinkelner Andrè Gundersen
53 Foredragssekvens: Karen Arup Seip, Erling Sandmo, Sverre Blandhol.
Festivalteltet Gunnarsholmen
54 Foredragssekvens: Dag Einar Thorsen, Ragnar Næss, Morten
Bergsmo. Festivalteltet Gunnarsholmen
55 Filosofikafé: Andreas Ribe. Legatsalen.
56 Konsert: Voss-kvartetten, innledning Erling Sandmo. Kragerø kirke
57 Foredrag: Kurt Johannessen. Festivalteltet Gunnarsholmen
58 Avslutning: Kirsten Haaland konferansier, tale varaordfører Solfrid Rui
Slettebakken, Jens Lauersønsplass
Det tas forbehold om feil og eventuelle endringer i programmet.

–
–
–
–
–

Pass gjelder ikke

Bekjentgjøring av tema 2009

50,-

250,130,-

Skolebesøk
Spesielt inviterte skoleklasser
Skolebesøk
Spesielt inviterte skoleklasser

12.00 – 12.30

S Ø N DAG 8 . J U N I

Søndag 8. juni
51 Filosofisketur,
oppmøte Gunnarsholmen
Søndag
8. juni
52 Filosofisketur,
Film: ”Parfymen”,
innledning
ved vinkelner Andrè Gundersen
51
oppmøte
Gunnarsholmen
53 Foredragssekvens:
Karen Arup
Seip,
Erling Sandmo,
Sverre Blandhol.
52
Film: ”Parfymen”, innledning
ved
vinkelner
Andrè Gundersen
Festivalteltet Gunnarsholmen
53 Foredragssekvens:
Karen Arup Seip, Erling Sandmo, Sverre Blandhol.
54 Foredragssekvens:
Dag Einar Thorsen, Ragnar Næss, Morten
Festivalteltet Gunnarsholmen
Bergsmo. Festivalteltet
54 Foredragssekvens:
Dag Gunnarsholmen
Einar Thorsen, Ragnar Næss, Morten
55 Bergsmo.
Filosofikafé:
Andreas Ribe.
Legatsalen.
Festivalteltet
Gunnarsholmen
56 Konsert:
Voss-kvartetten,
Erling Sandmo. Kragerø kirke
55
Filosofikafé:
Andreas Ribe.innledning
Legatsalen.
57 Foredrag:
Kurt Johannessen.
Festivalteltet
56
Konsert: Voss-kvartetten,
innledning
ErlingGunnarsholmen
Sandmo. Kragerø kirke
58 Foredrag:
Avslutning:Kurt
Kirsten
Haaland konferansier,
varaordfører Solfrid Rui
57
Johannessen.
Festivalteltettale
Gunnarsholmen
Slettebakken,
Jens Lauersønsplass
58 Avslutning:
Kirsten
Haaland konferansier, tale varaordfører Solfrid Rui
Det tas
forbeholdJens
om feil
og eventuelle endringer i programmet.
Slettebakken,
Lauersønsplass

100,-

Betales til skipper

49
50

Poesi-slam: Oskar Hanska, Lisa Lie. Stopp en halv

100,100,-

Ordinær taxibåt takst, pass gjelder ikke

21.00 – 22.00
22.00 – 24.00

11.00
10.15
15.00
11.00
15.00

Arr:
Jussi Biørn / Kragerø kommune
Kun inviterte

300,-

–
–
–
–
–

Arr: Jussi Biørn / Kragerø kommune

Bostad, Thomas Hylland Eriksen, Linda Pinheiro, Harald Eia, Helge
Rykkja, Jostein Gaarder, konferansier Kirsten Haaland, Marit Laland,
festivalteltet på Gunnarsholmen,
Konsert med Faun
Forestillingen Nå!: Anne Marit Jacobsen, Kristin Skaare, Åsne Valland
Nordli. Kragerø kirke
Konsert: Helge Iberg, Elin Rosseland. Kragerø kirke
Poesi-slam: Oskar Hanska, Lisa Lie. Stopp en halv

50

Kun inviterte skoleklasser

Kun inviterte skoleklasser

L Ø R DAG 7 . J U N I

Lørdag 7. juni
38 Filosofisketur, oppmøte Gunnarsholmen.
Lørdag
7. juni
39
Foredragssekvens:
Olav Gjelsvik, Chirstel Fricke, Per Ingvar
38 Filosofisketur,
oppmøte Gunnarsholmen.
Haukeland, musikkinnslag.
Kragerø Bibliotek
39 Forfilm
Foredragssekvens:
Olav Gjelsvik,
ChirsteltilFricke,
Per Ingvar
40
”Love med tender”,
introduksjon
hovedfilmen:
Inga
Haukeland,
musikkinnslag.
Kragerø
Bibliotek
Bostad. Filmen
”Bafana”, Kragerø
Biograf
40 Foredragssekvens:
Forfilm ”Love med tender”,
introduksjon
til hovedfilmen:
Inga
41
Trond Berg
Eriksen, Nina
Witoszek, Pål
A.
Bostad. Filmen
”Bafana”,
Kragerø
Biograf Olav Lind. Festivalteltet
Sommernes
i samtale
med
Anita Mjelland,
41 Foredragssekvens:
Trond Berg Eriksen, Nina Witoszek, Pål A.
Gunnarsholmen
Sommernes
i samtale
med Anita Mjelland,
Lind.
Festivalteltet
42 Guidet
tur: Kragerø
renseanlegg.
OppmøteOlav
tunnel
bysiden
Gunnarsholmen
43 Performance:
Kurt Johannessen. Jens Lauersøns plass
42 Guidet
Kragerø
renseanlegg.
tunnelStopp
bysiden
Bostad,tur:
Thomas
Hylland
Eriksen,
Linda
Pinheiro,
Harald
Eia,
Helge
44
Litteratursamtale:
Jan
Mehlum
ogOppmøte
Kjell Ola
Dahl.
en
halv
43 Sokratisk
Performance:
Kurt
Johannessen.
Jens Lauersøns
plass Marit Laland,
Rykkja, Jostein
Gaarder,
konferansier
Haaland,
45
dialog:
Haakon
Chr. Gaukstad.
Legatsalen
Bostad,
Thomas
Hylland
Eriksen,
LindaKirsten
Pinheiro,
Harald Eia, Helge
44 Foredrag:
Litteratursamtale:
Jan Mehlum
og KjellKirsten
Ola Dahl.
Stopp en
halv
festivalteltet
Gunnarsholmen,
46
Siripå
Myrvoll,
Hilde
Vangstad.
Legatsalen
Rykkja,
Jostein
Gaarder,
konferansier
Haaland,
Marit
Laland,
45 MangeKanten:
Sokratisk
dialog:
HaakonavChr.
Gaukstad. Legatsalen
Konsert
med
Faun
festivalteltet
på
Gunnarsholmen,
47
Utdeling
På Kanten-prisen
til Arne Næss.
46
Foredrag:
Siriellers:
Myrvoll,
Hilde
Legatsalen
48 Medvirkende
Forestillingen
Nå!:
Anne
Marit
Jacobsen,
Kristin
Åsne
Konsert med
Faun
Cèlio
de Vangstad.
Cavalho,
Trond
BergSkaare,
Eriksen,
IngaValland
Nordli. Kragerø
kirke
47
Utdeling
På Kanten-prisen
til Arne
Næss.
48 MangeKanten:
Forestillingen
Nå!:
Anneav
Marit
Jacobsen, Kristin
Skaare,
Åsne Valland
ellers:
Cavalho, Trond
Berg
Eriksen, Inga
49 Medvirkende
Konsert:
Helge
Iberg,
Elinde
Rosseland.
Kragerø
kirke
Nordli.
Kragerø
kirkeCèlio
50 Konsert:
Poesi-slam:
Oskar
Hanska,
Lisa Lie. Stopp
en halv
49
Helge
Iberg,
Elin Rosseland.
Kragerø
kirke

Merk

20.30 -21.30
19.00 – 20.00

Filosofikafé for barn: Beate Børresen, Bo Malmhester. Lille Stoppen
Åpning: Konferansier Kirsten Haaland. Medvirkende: Nils Einar
Filosofikafé
for barn: Beate Børresen, Bo Malmhester. Lille Stoppen
Vinjor, Bjørn Klakegg, ordfører Kåre Preben Hegland, Rømerverven
Åpning:
Konferansier
Medvirkende:
barnehagebarn,
Marit Kirsten
Laland.Haaland.
Jens Lauersøns
plass Nils Einar
Vinjor, Bjørn
Klakegg,
Kåre
Preben
Hegland,
Rømerverven
3
Åpning
utstilling:
”Den ordfører
veien Bodil
gikk”.
Kragerø
Rådhus
barnehagebarn,
Marit
Laland.
plass
4
Musikk ved Robert
Carding
og Jens
HelgaLauersøns
Johanne Størdal.
Kragerø kirke.
3
Åpning
utstilling:
”Den veien
gikk”.
Kragerø
Rådhus
5
Filosofikafé
for Ungdom:
KajaBodil
Melsom.
Lille
Stoppen
4
Musikk vedav
Robert
Carding og Helga
Johanne Jernbanetorvet
Størdal. Kragerø kirke.
6
Markering
kunstinstallasjon:
Bo Bisgaard.
5
Filosofikafé
Kaja Melsom.
Lille Stoppen
7
Buss
til Bergfor
fraUngdom:
bussholdeplass
v. Turistkontoret
6
Markering
kunstinstallasjon:
Bo Marie
Bisgaard.
Jernbanetorvet
8
Utstillingerav
åpner:
Inghild Karlsen,
Asbjørnsen
og ”Ingenting
7
Buss
til BergBerg
fra bussholdeplass
v. Turistkontoret
forsvinner”
museum
8
Utstillinger
åpner:
Buss
returnerer
til Inghild
byen kl.Karlsen,
14.55 Marie Asbjørnsen og ”Ingenting
forsvinner” forsvinner”,
Berg museum
9
”Ingenting
foredrag Kari-Anne Pedersen, Hilde Harnæs.
Berg –
Kragerø museum
Buss
returnerer
til byen kl. 14.55
10
Foredragssekvens:
Svein
AndersKari-Anne
Noer Lie, Ingebjørg
9
”Ingenting forsvinner”,
foredrag
Pedersen, Seip,
Hilde Kaja
Harnæs.
Melsom.
Festivalteltet
Gunnarsholmen
Berg – Kragerø
museum
11
Ferje i rute KragerøSvein
– Jomfruland
10 Foredragssekvens:
Anders Noer Lie, Ingebjørg Seip, Kaja
12 Melsom.
MarkeringFestivalteltet
av kunstverkGunnarsholmen
laget av repr. fra Kunstgruppen Bølgeblikk
o.a. ”Utsia”,
Jomfruland
11 Ferje
i rute Kragerø
– Jomfruland
13
utstilling:
Astrid Runde
Fyrmesterboligen,
12 Åpning
Markering
av kunstverk
laget avSaxegaard.
repr. fra Kunstgruppen
Bølgeblikk
Jomfruland
o.a.
”Utsia”, Jomfruland
14
Debatt:utstilling:
Lars VilksAstrid
og Tommy
Bua tilFyrmesterboligen,
Jørgen, Tårnbrygga,
13 Åpning
RundeSørbø.
Saxegaard.
Jomfruland
Jomfruland
15 Taxibåt Jomfruland – Skåtøy 18.50
14 Debatt: Lars Vilks og Tommy Sørbø. Bua til Jørgen, Tårnbrygga,
16 Åpning
utstilling: Kurt Johannessen. Skåtøy kafé og galleri
Jomfruland
17 Litteraturkafé, ledes av Helge Rykkja: Lars Ramslie, Walid al15 Taxibåt Jomfruland – Skåtøy 18.50
Kubaisi, Ingebjørg Arvola, Hildegunn Dale. Skåtøy kafé og galleri
16 Åpning utstilling: Kurt Johannessen. Skåtøy kafé og galleri
18 Taxibåt Skåtøy – Kragerø sentrum
17 Litteraturkafé, ledes av Helge Rykkja: Lars Ramslie, Walid al19 Klaverkonsert: Julia Strelchenko. Kragerø kirke
Kubaisi, Ingebjørg Arvola, Hildegunn Dale. Skåtøy kafé og galleri
E D ABlomsterøya,
G 6 . J Norgespremiere
UNI
20F R
Forfilmen
på kortfilmen Do or die-08.
18 Taxibåt
Skåtøy – Kragerø
sentrum
Filmen Sweetwater.
Kragerø
biograf
19 Teatersport:
Klaverkonsert:
Julia Strelchenko.
Kragerø
kirke
21
Ensemblet
Improtent.
Stopp en
halv
20 Forfilmen Blomsterøya, Norgespremiere på kortfilmen Do or die-08.
Fredag 6.juni
Filmen Sweetwater. Kragerø biograf
22 Filosofisketur, avgang brygga på Gunnarsholmen
21
Teatersport:
Ensemblet Improtent. Stopp en halv
Fredag
6.juni
23
Foredragssekvens:
Torben Hviid Nielsen, Marianne F. Walderhaug,
22 Filosofisketur,
avgang brygga
på Gunnarsholmen
kulturinnslag. Festivaltelt
Gunnarsholmen
23 Foredragssekvens:
Torben
HviidIngeborg
Nielsen, Arvola.
Marianne F. Walderhaug,
24
Forfatterbesøk på Tåtøy
skole:
kulturinnslag.
Gunnarsholmen
25 Filosofikafé
forFestivaltelt
barn: Beate
Børresen, Bo Malmhester. Lille Stoppen
24 Søppelets
Forfatterbesøk
på TåtøyThomas
skole: Ingeborg
Arvola. Christian Sørhaug,
26
antropologi:
Hylland Eriksen,
25 Filosofikafé
for barn:
Beate
Børresen,
Malmhester.
Lille Stoppen
Ingunn Grimstad
Klepp,
Runar
Døving,Bo
Brita
Brenna, Christine
26 Søppelets
antropologi:
Thomas
Hylland Eriksen,
Christian Sørhaug,
Myrvang, Lars
Risan, Henrik
Sinding-Larsen.
Løkka
Ingunn Grimstad
Klepp,
Runarog
Døving,
Brita Brenna,
Christine
27 Performance:
Inghild
Karlsen
Bo Bisgaard.
Berg - Kragerø
Myrvang,
museum Lars Risan, Henrik Sinding-Larsen. Løkka
27 Performance:
Inghild
ogLegatsalen
Bo Bisgaard. Berg - Kragerø
28
Sokratisk dialog:
KajaKarlsen
Melsom.
museum
29 Filmpremiere:
”De kaller meg mor” - dokumentaren om Bodil Biørn,
28 introduksjon
Sokratisk dialog:
Melsom.
Legatsalen
JussiKaja
Biørn.
Kragerø
Biograf
29 Filmpremiere:
”De kaller
meg
dokumentaren
om
Bodil Biørn,
30
Musikk ved Robert
Carding
og mor”
Helga- Johanne
Størdal.
Kragerø
kirke
Jussi Biørn.
Biograf
31 introduksjon
Foredragssekvens:
Helge Kragerø
Iberg, Astrid
Skjerven. Lars Vilks, Marta
30 Musikk
ved
Robert
CardingFestivalteltet
og Helga Johanne
Størdal. Kragerø kirke
Norheim,
Erling
Sandmo.
Gunnarsholmen
31 Studio
Foredragssekvens:
Helge
Iberg,
Astrid
Skjerven.
Lars Vilks,
32
Sokrates: Lars
Nilsen,
Knut
Borge,
Kari Opdahl,
21.00Marta
– 22.00
Norheim, Erling
Sandmo.
Festivalteltet
Jazzkonsert:
Rune
Klakegg
trio, 22.00 -Gunnarsholmen
24.00
32 Studio
Sokrates:
Lars Nilsen, Knut Borge, Kari Opdahl, 21.00 – 22.00
Festivalteltet
Gunnarsholmen
Rune Klakegg
trio, 22.00
- 24.00
33 Jazzkonsert:
Filosofikafé: Marianne
Walderhaug.
Legatsalen
Festivalteltet
Gunnarsholmen
34 Guidet
tur: Kragerø
renseanlegg. Oppmøte tunnel bysiden
33 Foredrag:
Filosofikafé:
Marianne
Legatsalen
35
Knut
Jørgen Walderhaug.
Røed Ødegaard.
Kragerø biograf
34 Guidet
tur: Kragerø
renseanlegg.
Oppmøte
tunneli bysiden
36
På Galeien:
Småbåttur
med filosofiske
havstunts
Kragerø
35 Foredrag:
Knut
Jørgen Røed
Ødegaard. Kragerø biograf
skjærgården.
Oppmøte
Gunnarsholmen.
36 Teatersport:
På Galeien: Småbåttur
filosofiske
havstunts
37
Ensembletmed
Improtent.
Stopp
en halvi Kragerø
skjærgården. Oppmøte Gunnarsholmen.
37 Teatersport: Ensemblet Improtent. Stopp en halv
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1
2
1
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Pris
med
Pris
pass
med
pass

Kun for påmeldte, max 10 pers
Kun for påmeldte, max 10 pers

Betales til skipper
Betales til skipper

Bekjentgjøring av tema 2009
Bekjentgjøring av tema 2009
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2. Victoria Hotell
3. Kragerø Sportell.
4. El Paso Restaurant.
7. Admiralen Restaurant
8. Tollboden Restaurant
10. Villa Bergland.
12. Ferieleiligheter Øya.
14. Biørnsborgparken
15. Minneparken.
16. Kragerø kirke
17. Nordraakparken
18. Rådhuset
19. Kittelsenhuset
20. Kirkehaugen
21. Schweigaardsparken
22. Dybedalsgruva
23. Gunnarsholmen kystfort.
24. Edvard Munchs plass og bauta.
25. Jens Laursøns plass
26. Strandpromenade
34. Companiet Kunsthåndverk.
35. Steinmann utsiktspunkt
36. Skriverheia utsiktspunkt
37. Veten utsiktspunkt
40. Lovisenbrgkollen
41. Studsdalen friområde
42. Svømmehallen
43. Kragerø Stadion.
51. Kragerø Apotek
52. Kragerø Biograf
53. Kystbokhandelen
54. Parkeringshus
57. Arvid Hanssen Urmaker
58. Optiker Vestøl
59. Vestøl Herre og ungdomsklær
62. Blomstermagasinet
64. E.J. Krafft
66. Meny
69. ABCenter
67. Spar Kivle dagligvare
68. Life Kragerø
70. Family Fitness
71. Kragerø Energi.
73. AVIS, Kragerø Bilutleie
75. Stopp en halv Restaurant.
77. Turistkontor.
78: Schweigaardshuset
84. Gjestehavn
85. Gjestehavn
88. Ferieleiligheter
89. Onkel Oscar pub/restaurant
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Søppel, etnologi og fysikk
På nettsidene til ﬁ losoﬁ festivalen På kanten kan vi lese
at festivalen er ” en feiring av
menneskers historie og visdom” og ” en presentasjon av
tanker og ideer”. Jeg skal presentere noen grunnleggende
perspektiver fra naturvitenskap
som etter min mening bør
danne basis for enhver debatt
om miljøspørsmål.
Ofte kan vi høre at naturvitenskap er vanskelig eller
uforståelig. Eller at mange forskere er så uenige at det ikke
er så greit å vite hva man skal
tro. Jeg er av den oppfatning
at kjennskap til noen helt fundamentale naturvitenskapelige
søyler, ikke bare gjør det lettere å forstå ulike miljøspørsmål, men må også være med
for å stake ut mulige løsninger
på de samme spørsmålene.
Da jeg skulle lage tekster
til en utstilling om søppel
som etnolog og konservator
Kari-Anne Pedersen skulle ha
ansvar for på Norsk Folkemuseum, så jeg det som en
morsom anledning til og
interessant arena for å fremme
naturvitenskapelig kunnskap.
Vi ser begge fram til å vise litt
av utstillingen i Kragerø og til
i fellesskap å holde et tverrfaglig foredrag om søppel.
Kari-Anne Pedersen vil
konsentrere seg om tekstiler;
om produksjon, bruk, omsøm, reparasjon, stopping og

Kretsløp

lapping. Videre vil hun snakke
om aktuelle temaer som moter,
trender og hva som gjennom
tidene har vært deﬁ nert som
luksus. Jeg skal komme med
mine betraktninger om de
rammene naturen selv setter.

Ingenting forsvinner
Ingenting forsvinner ble utstillingen på folkemuseet kalt. I
tittelen ligger viktig naturvitenskapelig erkjennelse. All
masse inngår i et kretsløp,
og ingenting forsvinner. En
vanlig forestilling er at ting
’blir borte’ når de brenner,
at røyken blir borte når den
stiger mot himmelen eller at
ting blir borte når de er levert
til et avfallsdeponi. En slik
forestilling om at noe blir
’borte’, får ekstra næring når
det legges gress over søppelplassen og området blir til en
golf bane eller når avfall blir
deponert langt nede i gamle
gruvesjakter. Å sende kloakk
ut i elver og fjorder ble sett på
som en kjempegod løsning,
men siden masse ikke ’blir
borte’, møter vi – om ikke selv
- det utsendte materialet igjen
i form av dårlig drikkevann eller forurensede badestrender.

Massens konstans
Mot slutten av 1700-tallet
beskrev den franske kjemikeren Antoine-Laurent Lavoisier
det som senere blir omtalt som

Kari-Anne Pedersen(55)
Konservator Norsk Folkemuseum,
Oslo

Massens konstans. Lavoisier
foretok gjentatte og nøyaktige
målinger og fant at massen
var den samme før og etter
en kjemisk reaksjon. Veier du
alle ingrediensene før og etter
reaksjonen, vil resultatet være
det samme. Selv når det skjer
en kjemisk reaksjon slik at
det lages helt nye stoffer, vil
massen være den samme før og
etter, dersom du tar med alle
ingrediensene og alle sluttproduktene.

Vi er fortrolige med vannets
kretsløp og blodets kretsløp og
vet at det er det samme vannet
eller det samme blodet som
brukes om og om igjen. Med
kretsløp mener vi en syklus der
det samme materialet opptrer
– ofte i ulike forkledninger og
sammenstillinger – gjennom
hele syklusen. I vårt fysiske
verdensbilde er all materie
rundt oss og i oss satt sammen
av bittesmå partikler – atomer.
Atomene er byggesteiner som
gjennom ulike kjemiske og fysiske prosesser blir satt sammen
på nye måter til stadig nye
stoffer. Slik inngår all masse i
et gedigent kretsløp.
I samsvar med prinsippet om
massens konstans er det slik at
ingenting forsvinner. En ting
kan bli borte for oss, men de
enkelte bestanddelene tingen
består av, atomene, eksisterer
fortsat.
I det øyeblikket vi kaster
noe i restavfallet eller brenner
noe, mister vi selv kontrollen
over materialene i de gamle
tingene våre.
Vi kan kanskje tenke at
hvis det er sånn at ingenting
forsvinner, kan det ikke bli
knapphet på noe. Men slik er
det ikke. Det er ikke like lett
å ﬁ nne igjen atomene hvis de
har inngått i nye forbindelser
og ”gått opp i røyk”.
Og som regel kreves energi

til å smelte om eller klargjøre
materialene til ny bruk.
”Ute av øye ute av sinn”
gjelder ikke når det er snakk
om materie, energi og miljø.
Dette er viktig kunnskap for å
kunne forstå og ha respekt for
den forurensing en selv er ansvarlig for når en kaster søppel.
Det er også viktig for å forstå
at vi har et ansvar for at hver
ting vi kjøper skal vare lenge.
Vi bruker av jordas felles ressurser når vi kjøper nye ting
så vi må ta vare på tingene,
reparere dem og la dem få et
så langt liv som mulig. Så sent
som mulig, skal så lite som
mulig, havne på søppeldynga.
Dette er ikke moralisme.
Dette er ikke bare uttrykk for
god moral. Dette er rammene
naturen selv setter – ingenting
forsvinner. ■

Festivalnarr
Sokratisk dialog: Vinneren
får tømme et giftbeger!
Gjenvinningsprisen gis for
å ha gjentatt seg sjøl ﬂest
ganger
Ikke-nedbrytbart-prisen gis
for innlegg ingen skjønte
noe av
NB: Publikum deltar på
eget ansvar

Vestlig tenknings forsøpling av Himmeljorden
P E R I N G VA R H AU K E L A N D

På tross av store variasjoner i
vestlige kulturer, er det noen
rotmetaforer som dominerer
vestlig språk og tenkning,
som det tenkte skille mellom
himmel og jord, kropp og ånd
– et kjønnet skille: far/himmel
og mor/jord, der kvinnen assosieres med kroppen, mannen
med ånden. Et annet eksempel
er når naturen oppfattes som
”der ute” (eks NRK: ”Ut i
naturen”) og for menneskenes
formål. Når et menneske gjør
noe forferdelig, kan vi høre at
det oppfører seg som et dyr.
Descartes tenkte om naturen
som en maskin, et metafor vi
kjenner igjen bl.a. i fortellinger om ”kroppens mekanismer”, slik som ”hjernen
som datamaskin” og ”hjertet
som pumpe”. Den vestlige
atskillelsestenkningen gjør det
vanskelig for oss å se og forstå
sammenhenger.
Biologen og antropologen

PÅ KANTEN

■

Gregory Bateson sier at ”de
store problemene i verden er et
resultat av forskjellen mellom
hvordan naturen fungerer og
måten vi mennesker tenker på”.
Økokrisen er, ifølge Bateson,
en krise i måten vi tenker
på. Ved å tenke oss atskilt fra
problemene, tenker vi oss
også atskilt fra løsningene. Og
om vi handler som om vi er
atskilt, mens vi i virkeligheten
ikke er det, vil vi kunne bygge
opp tankestrukturer som vi
sosialiseres inn i. Vi gjør oss
avhengige av strukturer som
tar oss bort i fra oss selv. Vi
forsøpler ikke bare Himmeljorden med tanker og handlinger, vi forsøpler oss selv.
Kroppen blir en søppelplass
for alle slags giftige slaggstoffer, både fysiske og mentale.
Det tragiske ved menneskets
situasjon, ifølge Peter Wessel
Zapffe, er at det våkner en dag
og innser at kloden er bedre
stilt uten det. Vitenskapsmannen James Lovelock, som i sin

tid kom med Gaiateorien (at jorden
De ﬂeste av oss kjenner sangen ”Änglamark” av Evert
er som en levende
Taube: ”Kalla den änglamarken eller himlajorden
organisme), mener
at det nå er for sent om du vil – jorden vi ärvde och lunden den gröna...”
Taube skrev sangen til miljøﬁlmen Äppelkriget i 1971
å gjøre noe med
og brukte den også i sitt engasjement for å bevare
klimaendringene;
vi må i stedet forVindelälven i Sverige. Sangen gir et poetisk uttrykk
berede oss på store
for noe mange av oss erfarer, at det er en sterkere
folkevandringer
sammenheng mellom himmel og jord enn det vi er
etter hvert som
opplært til å tenke. Vi forsøpler Himmeljorden med
deler av kloden vil
gammelt tankegods som for lengst burde vært kastet i
bli ulevelig. Jeg
containeren for kulturelt spesialavfall.
har et håp om at
det ennå ikke er
for sent å gjøre noe
med situasjonen, men hva skal
lett å tenke nytt med gamkartet (etter Descartes) ﬁ nner
til for at vi skal endre måten vi melt tankegods. Heidegger så
han ubrukelig. Bateson snaktenker og handler på i en mer
behovet for nærmest begynne
ker om en tenkning som ikke
økologisk bærekraftig retning? på nytt, å ta utgangspunkt
skjer inne i hodene til folk,
Det er grunnlag for optiikke i tenkningen om verden,
men i et relasjonelt felt der en
misme, i hvert fall på lang sikt, men erfaringer ved å væreforskjell som utgjør en forskjell
siden relasjonstenkningen brer
i-verden. Det er ikke lett.
danner et mønster av mening
om seg i samfunnet, men like- Bateson sier det er forskjell
og innhold. Et slikt mønster
vel beskjedent i forhold til de
mellom kart (det mentale) og
oppstår i samspill og kommustore og tunge trendene. Dem
terreng (det fysiske), men at
nikasjon mellom deltakerne i
som søker bl.a. teknologiske
kartet styrer hva vi vet om
feltet. Musisk improvisasjon
løsninger at vi skal kunne
terrenget. Det ﬁ nnes gode og
er et godt eksempel. Et annet
fortsette som før. Det er ikke
dårlige kart; det kartesiske
jeg har erfart sammen med
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Filosoﬁsk praksis
Filosoﬁsk praksis er en samtaleform basert på vestlig ﬁ losoﬁs visdom. Med den ﬁ losoﬁske
praktikeren kan du drøfte
veivalg i livet, samlivsproblemer, sorg, verdikonﬂ ikter,
utfordringer du står inne i på
jobben og andre allmennmenneskelige utfordringer.
Du kan også bruke ﬁ losofen
som en dialogpartner omkring
andre temaer som opptar deg.
Sentralt i samtalene står din

Anne Marit Jacobsens kritikerroste forestilling basert
på Hans Børlis tekster, går i
disse dager for fulle hus på
Nationatheatret. Med seg
har hun musikerne Kristin
Skaare og Åsne Valland
Nordli.
Skuespilleren har i en årrekke hatt et nært forhold
til Børlis tekster. Med
varme, følelse og fortellerglede formidler hun Børlis
tekster om natur, ensomhet, angst og død.
Under festivalen er vi så
heldige å kunne oppleve
forestillingen ”Hans Børli
med kvinnehånd”.
Vi gleder oss!

Arne Næss er noe vi kan kalle
for ”ursprint”, dvs at vi står
på toppen av en lang og bratt
steinur i innunder stupet av
Hallingskarvet og løper det
vi kan nedover; her erfarer vi
at kroppen ”tenker” gjennom
sansenes årvåkenhet. Vedvarende deltakelse i en kroppslig aktivitet, slik som lange
opphold i villmarka, er nok et
eksempel. Folk tror at man da
får god tid til å reﬂektere, men
situasjonen er at tenkningen
blir mer og mer konkret, igjen
som en forlengelse av kroppens
sanser. Tenkningen blir mer
oppmerksom på hva som skjer
”her og nå” (hvorav fortid og
framtid inngår). Det abstrakte
skille mellom tid og rom,
mellom det indre og det ytre,
oppheves, og slik kan to år på
tvers av Kanada beskrives som
– en tur. Vi ferdes på en reise
der kartet (tenkningen) går
mer og mer i ett med terrenget (strømmen av erfaringer);
det ytre blir det indre, og det

egen reﬂeksjon knyttet til egne
erfaringer, normer, idealer og
verdier.
I ﬁ losoﬁsk praksis tilbys
samtaler på tomannshånd med
en ﬁ losof. Under festivalen vil
ﬁ losoﬁsk praktiker Andreas
Ribe tilby konsultasjoner.
Ribe er cand.philol. fra Universitetet i Oslo, og er lærer og
reﬂeksjonsleder ved Politihøgskolen i Oslo.

Innimellom alle ﬁ losoﬁske
betraktninger blir det også
mulighet for å få med seg et
par små formiddagsdoser klassisk musikk. Både torsdag og
fredag, klokka 13 begge dager,
vil Robert Carding holde
orgelkonsert i Kragerø kirke.
Robert Carding er organist
i Kragerø kirke, dirigent for
Kragerø kantori og Kragerø
jentekor og en viktig drivkraft
i byens musikkliv. Med seg
på galleriet denne gangen har
han sopranen Helga Johanne

Størdal, som er fersk Kragerø-borger, frilanssanger,
sanglærer og forlagskonsulent.

Live framføring av poesi, med og for proffer og publikummere!
Poetene Oskar Hanska og Lisa
Lie kommer til Kragerø lørdag
7. juni for å opptre på poesislam-arrangementet under
ﬁ losoﬁ festivalen. Resten av
kvelden er åpen for publikummere som vil fremføre egenproduserte poetiske tekster.
Kvelden avsluttes med en
konkurranse i poesiopplesning
der alle kan delta og publikum
er dommere.
Kvelden innledes av to
poeter; Oskar Hanska, som er i
toppsjiktet i svensk poesi-slam,
og Lisa Lie, en av Norges mest
aktive og mest spennende utøvere av muntlig fremført poesi.
Publikum vil få et annerledes
møte med poesi, der innhold
og fremførelse til sammen
skaper en kulturopplevelse
utenom det vanlige.
Kvelden fortsetter med åpen

indre det ytre – du reiser i din
egen bevissthet og speiler deg
i naturen.
Bateson var selv i tvil om det
relasjonelle kunnskapsperspektivet ville være tilstrekkelig
for å motivere til endring, og
det han arbeidet med før hans
død i 1980 var sammenhenger
han mente best kunne beskrives som ”hellige” (sacred).
Han var skeptisk til å gå dit,
redd for å bli misforstått, fordi
hans oppfatning av det hellige
var ikke noe overnaturlig.
Det er noe gledelig, vakkert
og tiltrekkende som oppstår
innenfor det felt av sammenvevde mønstre vi erfarer.
”Himmeljorden” kan sees
på som et uttrykk for slike
erfaringer, noe jeg forsøker å
legge til grunn for en økosoﬁsk fenomenologi. Økosoﬁ
(inspirert av Arne Næss) dreier
seg om innsikt/visdom i vårt
”hjem” i biosfæren (oikos),
mens fenomenologien tar væren
på alvor. Innsikt, sier Arne,
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mikrofon. Publikummere
som har egne dikt eller andre
poetiske tekster de ønsker å
fremføre kan melde seg på. Alt
fra stillferdige kjærlighetsdikt
til engasjerte politiske tekster
kan fremføres, her er det ingen
mal. I tillegg blir det holdt

kan oppnåes både gjennom
logisk tenkning (kunnskap),
mht virkelighetens abstrakte
strukturer, men også gjennom
spontane erfaringer (kjennskap), mth virkelighetens
konkrete innhold. En abstrakt
struktur, som gravitasjonsloven, kan si noe om hvor fort
du faller fra en stige, men ikke
hvordan det er å falle. Arne
Næss har brukt mytopoetiske
beskrivelser på enkelte dype
erfaringer, for eksempel kaller
han Hallingskarvet for ”det
gode, langs livs far”, inspirert
av Sherpaenes fjellmytologi,
og mener med det ikke at Hallingskarvet er som et hellig fjell
eller hans forhold til det er som
et far/sønn forhold – det er slik
det er.
”Himmeljorden” kan
forståes som et mytopoetisk
uttrykk for anima mundi – verdenssjelen (metamønsteret)
som bringer himmel og jord
sammen, slik sjelen gjør med
kropp og ånd. Det sier noe
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en runde poesi-slam ,- en
konkurranse i poesifremføring
der publikum er dommere.
Publikummere som ønsker å
delta på dette bør ta med seg
ﬂere tekster. Ære og berømmelse vanker for kveldens
beste innslag.

Kveldens program bindes sammen av konferansier
Solveig Schulze og DJ Daniel
Paulsen. Poesi-slam arrangeres på Stopp-en-halv lørdag 7
juni kl 22-24. Påmelding til
åpen mikrofon og poesi-slam
skjer på stedet.

Illustrasjon: Mette Hellenes

Hans Børli med
kvinnehånd

Formiddagskonserter i Kragerø kirke

■

om sammenhengen mellom
det synlige (fysiske) og det
usynlige (åndelige) i våre erfaringer. Jeg tror det åndelige
i denne helheten rett og slett
ligger i luften. Ordet ”ånd” og
”luft” (”pust”) er beslektet,
og vi er avhengige av lufta
for å leve. Den er både i oss
og utenfor oss på samme tid.
Luften ser vi som oftest gjennom hva den beveger. Kanskje
kan vi heller ikke se noe av det
åndelige utenom hvordan det
beveger seg i det fysiske. Jeg er
nysgjerrig på om det abstrakte
skille mellom himmel og jord
i virkeligheten alltid har vært
en helhet vi har hatt tilgang til
gjennom de spontane erfaringer. Jeg lurer også på om
religiøse eller mytiske bilder,
som for mange er blitt for
abstrakte, har et utgangspunkt
i noe konkret og sansbart, noe
vi fortsatt kan få tilgang til om
vi klarer å åpne oss.
Jeg vil i mitt foredrag forsøke å belyse disse tanker noe

mindre teoretisk enn det jeg
har gjort her, blant annet ved
å bruke diktningen til Hans
Børli. Jeg opplever at Børli i
sitt liv og sin diktning har gitt
uttrykk for slike sammenhenger jeg forsøker å beskrive med
uttrykket ”Himmeljorden”.
Han er ikke bare fabelaktig til
å beskrive dype erfaringer av
sammenheng, men også hva
det vil si å bli ”frarøvet” dem.
Hvilken smerte det er i å delta
i noe som tar oss bort fra det
vi føler oss inderlig hjemme i.
For å livnære seg som tømmerhogger måtte han hogge
trær, de samme trærne han
beundret og følte en nær forbindelse til. Hans ekthet viser
vei inn i både lyse og mørke
sammenhenger, noe jeg tror vi
alle kjenner oss igjen i, og som
vi i større grad må håndtere for
å unngå den videre forsøplingen av Himmeljorden. ■
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Søppel på ﬁlm og ﬁlm på søpla
ER IK HOFSTEN

Det mest åpenbare ville vel
vært å vise søppelﬁ lm. En
skikkelig dårlig italiensk
western, eller en amerikansk
slasher/trash-B-ﬁ lm med
mengder av blåbærsaft og synlige planker bak ufoen.
Men vår viktigste ﬁ lm er
noe annet. Den er ikke bare
en historie fra en ikke så fjern
fremtid der søppelfyllinga er
den verden vi forholder oss til,
men ﬁ lmen, altså den fysiske
ﬁ lmen som veier femogtyve
kilo og som består av etthundreogåttitusen bilder som
blafrer forbi, måtte hentes opp
av dynga. Nei, unnskyld meg.
Tvert imot, det eksemplaret
vi skal se er velvillig utlånt fra

Nasjonalbibliotekets hvelv, så
fjernt fra skrothaugen man kan
komme.
I tillegg viser vi tre nyere langﬁ lmer, sammen med inspirerende kortﬁ lmer, og med
innledninger som både kan få
hoder til å nikke og neser til å
vibrere.
Saken er at de ﬂeste av de
nitti kopiene av Ringenes
Herre er kasta; kilovis med
Harry Potter er kjørt på fyllinga, og de resterende utgavene
av Sweetwater har opphørt å
eksistere. Heldigvis har Arild
hos Nasjonalbiblioteket og
Knud i Norsk Filmstudio tatt
vare på den kopien vi skal
vise torsdag. Så på festivalens første dag får vi altså se
Lasse Glomms ﬁ lmatisering av

Knut Faldbakkens roman fra
1988; etter to kortﬁ lmer som
tar for seg henholdsvis vårt
forbruk (”Blomsterøya”, Brasil
1992), og mentalt søppel ”som
provoserer til gode samtaler”
(”Do or Die-08”), ifølge
produsentene som vil være til
stede. Sistnevnte er valgt ut til
åpningen av Kortﬁ lmfestivalen
i Grimstad uken etter, men får
altså førpremiere i Kragerø 5.
juni.
Fredag møter vi Jussi Biørn
og ﬁ lmen om Bodil Biørn,
som virket i Armenia etter
folkemordet som fortsatt er et
ikke-tema i Tyrkia.
Lørdag tar vi for oss et lignende tema, med Bille Augusts
”Farvel Bafana” (2007) om
Nelson Mandela og hans hvite

fangevokter som begge møter
egne og andres fordommer
i synet på fremmede folk og
kulturer. Vi åpner med en tankevekkende kortﬁ lm før vi får
en innledning av Inga Bostad
rundt temaet mennesker som
søppel, og vår skepsis til alt vi
ikke kjenner.
Hva er søppel om ikke
stank? Ingen roman har som
”Parfymen” av Patrick Süskind fått lukten av ﬁskeslo og
matrester til å fylle lesernes nesebor. Søndag viser vi ﬁ lmen,
som forteller den surrealistiske
historien om mannen uten
kroppslukt, som var i stand
til å fremstille den nydeligste
parfyme – av ingredienser vi
nødig vil røpe her. Til å sette
oss i snusemodus har vi bedt

André Gundersen fra Restaurant Tollboden om å snakke
om vår evne til å oppfatte
lukter – i vin eller i søppel.
Mye kan sies om søppeldeponering, vinkjellere og sikker
lagring av data. Klart det er
greit å ha ﬁ lm på pcen og
bilder på mobilen, og faktura
i Nettbank. Om tre-ﬁ re år
kommer all ﬁ lm på harddisk,
og da kan alle overﬂødige kopier fjernes med et tastetrykk i
stedet for å bli lempet på en bil
og kjørt vekk.
Men når CDene smuldrer
og PCene henger seg opp, når
mobilen ikke har dekning og
bredbåndet smalner til…
Da er det godt Nasjonalbiblioteket har den siste analoge
ﬁ lmkopien. ■

Å se det vi ennå ikke har lagt merke til
På Kanten kan i år by
på et omfattende og
variert program innenfor billedkunst.
GR ETH E GU N N ENG

forteller hun om installasjonen
”Left-overs”, som hun viser
ved Berg-Kragerø Museum.
-Og disse venter på å få nytt
liv. Denne fra hennes hånd helt
nye utstillingen viser støpeformer; restlageret fra atelieret
hennes, satt sammen med store
fotograﬁer fra et støperi i Brasil. Sammen med Bo Bisgaard
vil hun holde en performance
inne i installasjonen fredag.
Bo Bisgaard har samlet skilt
fra tiggere, og overført dem på
t-skjorter. En tradisjonelt laftet
bod av gule plastrør vil under
festivalen stå på Jernbanetorget. Her vil Bo og frivillige
selge t-skjortene. -Idéen er å
fokusere på hva og hvordan
tiggerne kommuniserer, uttaler
kunstneren.Man kan undre seg
videre over grensegangen mellom billedkunst, teater og litteratur, når Kurt Johannessen
beveger seg mellom disse genrene; med utstilling, foredrag,
performance og sin produksjon
av ”Artists’ Books”. Utstillingen hans ved Skåtøy kafé galleri vil bli stående til St.Hans,
slik også Inghild Karlsens på
Berg vil gjøre.

”Kunsten kan få oss til å se det
vi ennå ikke har lagt merke
til”, skriver Martin Schibli
og Lars Vilks i ”Hur man blir
samtidskonstnär på tre dagar”.
Estetikk og ﬁ losoﬁ har opp
gjennom historien alltid vært
nært sammenbundet. Forfatterne henviser til at de aller
ﬂeste teoretikere og ﬁ losofer
har gitt kunsten en framtredende plass i ﬁ losoﬁen.
-Innenfor billedkunsten kan
Inghild Karlsen og Bo Bisgaard sammen med støpeformen til Albino, som blir en del av utstillingen ved
man i dag gjøre hva som helst,
Berg-Kragerø museum. Albino ﬁ nnes i ulike versjoner, blant annet ved Museet for Samtidskunst.
framholdt Lars Vilks tidligere
Bo Bisgaards t-skjorte har tekst innsamlet fra en tigger.
i vår på en ﬁ losoﬁ kafé på Jomsom står for to vidt forskjellige dage det vi ennå ikke har lagt
fruland. Han beskrev arbeikasserte tekstiler og gjenstankunstsyn.
merke til, er alltid til stede. ■
det med sitt ulovlig oppførte
der fra vår forbrukskultur,
Muligheten for å oppprosjekt ”Nimis”, en instalsom hun setter sammen til
lasjon betående av drivvevd,
nye veggtekstiler, objekter og
beliggende i et naturvernominstallasjoner. Allerede ladete
råde på vestkysten av Sverige.
objekter og materialer bearbeiSom regissør overværer han
des og kombineres i arbeidene
det sosiale spillet kunstverket
hennes, og nye, ofte surrealisHar ansvar for all lyd- og lyhar satt i gang. For ham er det
tiske historier oppstår.
stekniske, samt scenetekniske
dette som er
Kunstgruppa
løsninger under festivalen; at
kunstverket,
Bølgeblikk har i
Ein frosk hoppar ut i den
alt som skal foregå fra scenen
og ikke det
Vilks´ånd laget
lar seg gjøre og blir gjenkonkrete
en
installasjon
vesle dammen og får
nomført. At logistikken på
verket i seg
på
Jomfruland
augekontakt med seg sjølv
utstyr er en utfordring under
selv.
som vil markeres
like før han bryt vassﬂata.
festivalen, forstår vi når hele
Inghild
torsdag. Etterpå
23 steder krever lyd og lys
Karlsen er
(Kurt Johannessen: ”Situasjonane” 2007)
kan vi i ”Bua
underveis.
arrangementer rundt omopptatt av
til Jørgen” ved
Tor har holdt på med lyd
kring i distriktet. For noen
alle ting hun
Tårnbrygga se
og lys siden han som fjorten- år siden ble han hedret for
ser rundt seg, og av alt de kan
I Fyrmesterboligen på Jomfram til en forrykende diskuåring startet i band, og har
dette arbeidet med Kragerø
fortelle henne. -Det kan hende fruland viser Astrid Runde
sjon mellom kunsthistoriker
en ﬁ nger med i veldig mange kommunes kulturpris.
at søppel ikke er søppel. Det er Saxegaard store tekstilarbeider. Tommy Sørbø og kunstner
bare det som er igjen; restene,
Materialer ﬁ nner hun blant
og kunstteoretiker Lars Vilks;

«
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Tor Jarandsen
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Hei alle
kloke hoder!

Når ﬁlosofer og intellektuelt innstilte mennesker
skal sitte i ﬁre dager og
diskutere søppel i sommeridylliske Kragerø; kan
det da virkelig være bruk
for en festivalnarr? Det
virker jo latterlig nok i
utgangspunktet. Men jeg
skal altså prøve å stille de
helt tåpelige spørsmåla, gå
med ryggen inn i de mest
meningsløse diskusjoner og
snuble ut av det hele på en
underholdende måte.
Ok, jeg har begynt forberedelsene. Etter som jeg
er en enkel sjel satser jeg på
feltarbeid framfor teoretisk
fordypning: jeg studerer søppel. Epleskrotter,
leverposteibokser, reklame
fra Europris, sånne isoporkuler som er i pappesker,
malingsrester.
Når jeg skal gjøre mine
narrestreker skal ikke folk
bare le og tenke ha-ha, det
var sannelig litt av en narrestrek. Nei, latteren skal
sette seg fast i halsen som
en utgått tøffel... Folk skal
hoste tre ganger, gispe etter
luft og si til hverandre at
det der var jammen en som
har satt seg inn i sakene.
Nemlig!
Så skal jeg si: - Dere ler ja.
Men hva er egentlig latter?

Inga Bostad
er medlem
av festivalens
Råd. Under
festivalen vil
hun angripe
temaet ”søppel” fra en
litt uortodoks vinkel. Hun skal
samtale med Thomas Hylland
Eriksen om begreper som normalt og ikke-normalt; rent og
urent. Hun tar utgangspunkt i
antropologen og religionsviteren Mary Douglas’ begrepspar
”rent og urent”, og vil forsøke
å levendegjøre dette i forhold
til sin egen livssituasjon som
mor til et multifunksjonshemmet barn, og mer generelt
som strukturer i det moderne
samfunnet.
-Det synes som om alt er tillatt
i dag, og at vi lever i en tid
med frie valg og få bindinger,
mens det samtidig er strenge
regler for kotyme og oppførsel
(vi skal ikke lukte, ha hår på
bena, lage uﬁne lyder etc...),
uttaler Bostad. Relatert til den
funksjonshemmedes liv, blir
samfunnets renhetslengsel og
ordensmønster en utfordring.

Filosofering med barn og ungdom
Da Beate Børresen og Bo
Malmhester arrangerte ﬁlosoﬁkaféer ved Kragerøskolen i
vinter, møtte de engasjerte og
reﬂekterte barn. Under festivalen vil skoleklasser få muligheten til å møte dem igjen.
-Å være med på ﬁlosoﬁkafé
er en mulighet til å si hva du
tenker, til å høre på hva andre
tenker og til å tenke på nye
måter, forteller Beate Børresen.
Beate og Bo har skrevet en ny
bok, ”Filosofere i barnehagen”,

som kommer ut i løpet av sommeren. Fra boka gjengir vi en
ﬁlosoﬁsk samtale i en engelsk
barnehage.

Kyllingen eller egget?
En gruppe 3- til 4-åringer ble
bedt om å tegne hva som kom
først – kyllingen eller egget – og
å tenke på grunnene til valget
de gjorde. Foran dem står en
tøyhøne og et hardkokt egg.
Beate Børresen og Bo Malmhester:
”Filosofere i barnehagen”, Fagbokforlaget.

Anna: Egget kom fra kyllingen. De måtte ﬁnne kyllingen og så la han egget.
Bertie: Jeg er enig, mammaen la egget i redet.
Chris: Vi vet ikke hvordan vi ﬁkk egget først uten fuglen.
Anna: Du trenger en kylling for å legge egget, hvis ikke så blir det ikke ﬂere kyllinger. De vil bare dø.
Janet: Kyllingen kom fra en baby. Det er bare et egg.
Førskolelæreren: Kommer det som er nytt alltid fra ingen ting?
Sarah: Vel, alle kyllinger må være i egg eller så vil de ikke vokse opp.
William: Jeg mener at egget kom først fordi kyllinger ligger i egg først.
Førskolelæreren: Hva hvis det ikke var noen kyllinger? Hvor ville eggene komme fra da?
William: De ville komme fra en mamma-kylling.
Bertie: Men det er ingen mamma-kyllinger er det vel?
Sarah: Vel en hun-kylling får en baby og den vokser opp til en ny mamma-kylling.
Bertie: Hun-kyllingen ble født i et egg før det var en familie. Nå vet jeg virkelig ikke hvor egg kommer fra.
Maria: Fra butikkene.

God eller
ond design?

Design er noe vi ofte forbinder med festivalens tema,
søppel. Mange kritiserer
design for å være et redskap
i overforbrukets tjeneste, og
derved en kilde til søppelbergene og andre ødeleggelser av miljøet. Andre mener
det er en kilde til forﬂatning

Illustrasjon: Mette Hellenes. Billedkunstner og serieskaper utdannet ved statens kunstakademi.

og overﬂadiskhet. Egentlig er design av fundamental
betydning for de ﬂeste av oss,
en forutsetning for hvordan vi
kan leve livet vårt. Designerprofesjonens egen, klassiske
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visjon er å bidra til Det gode
Livet. I sin andre ytterlighet
kan det også kan bidra til det
motsatte.
Det er duket for et interessant møte med denne proble-
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matikken i Astrid Skjervens
innlegg ”Design på godt og
ondt” fredag den 6. juni.
Skjerven er dr.art. i kunsthistorie, med spesialområde
innenfor Scandinavian De-

sign. Hun har vært tilknyttet
Kunsthøyskolen i Oslo, er
foreleser blant annet ved Universitetet i Oslo, og har skrevet en rekke bøker og artikler
om design og arkitektur.
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Jeg heter Grethe Gunneng, og er billedkunstner
og frilansjournalist. Som lokal skribent blir jeg
stadig mer glad i det lille samfunnet vi lever i her
i Kragerø. Nå når også ﬁlosoﬁfestivalen ﬁnnes her
i vår vakre og levende by, er det ingen som helst
grunn til å dra herfra!
Sammen med Lise Bottolfs står jeg ansvarlig for
festivalens program innenfor billedkunst. Jeg
prøver også sette sammen denne festivalavisa som
du forhåpentligvis holder i hånda nå.... Og som du
kanskje slett ikke vil kaste, men undre deg over
om og om igjen?
Kjersti Lunøe som nylig hjemvendt Kragerøboer
hadde jeg lyst til å delta på noe i lokalmiljøet og
valget var ganske enkelt. Jeg er med på å arrangere
På Kanten, fordi jeg synes det er en spennende
ide med en slik festival og jeg ønsker å bidra til et
positivt kulturliv her i byen. Jeg var ikke tilstede
under fjorårets festival, men leste om det og hørte
mye positivt - så dette ville jeg være med på.
Jeg er med i gruppen som jobber med ﬁlosoﬁsk
praksis og skal være med å arrangere ﬁlosoﬁkafeer
for barn og voksne og sokratiske samtaler. Filosoﬁkafeer for barn er spesielt spennende - under
forkanten hadde vi en ﬂott samtale i en av klassene
som ﬁkk besøk. Dette er noe som fenger ungene!
Det har vært spennende å følge utviklingen utover
året, sett hvordan intensiteten steg før forkanten og hvordan det nå går slag i slag frem mot festivalen. Det er veldig mye interessant som skal foregå
denne helgen - så det vanskelige blir å velge....
J. Trond Brattsberg er produksjonsansvarlig i På
Kanten, og sørger for den praktiske gjennomføringen av arrangementene under festivalen. Han
jobber til daglig som eventarrangør og driver Jubel
as, som blant annet står for Under To Tårn konsertene på Jomfruland. Han er med i ﬁlosoﬁfestivalen
for å bidra til det lokale kulturlivet i Kragerø, og
er svært fornøyd med å ha blitt kjent med mange
hyggelige mennesker gjennom dette arbeidet.
Trond har direkte linjer på både mors- og farssiden til Portør og Jomfruland, og har ønsker om å
bli Kragerøboer på heltid. Han er tilhenger av en
form for eksistensﬁlosoﬁ som streber mot å ha det
mest mulig hyggelig.
Einar Mesel, lektor og avdelingsleder ved Kragerø
videregående skole. Medlem av programkomiteen.
Min faglige bakgrunn og interesser er knyttet til
fagene historie, ﬁlosoﬁ og religion. Siden jeg har
bodd og undervist i India og på en øy i Stillehavet,
er jeg også svært opptatt av kultur og kulturmøter. Slik jeg ser det, er ﬁlosoﬁfestivalen en del av
en spennende utvikling i Kragerø; ”livet i de små
forhold” åpner seg mot verden!
Beate Børresen er medlem av festivalens Råd.
Jeg er med på festivalen fordi jeg arbeider med
å legge til rette for at ”vanlige mennesker” kan
drive med ﬁlosoﬁ. Jeg arbeider særlig med ﬁlosoﬁ
i lærerutdanning, barnehage og skole, og har
skrevet bøker om og læreverk for ﬁlosoﬁ i skolen.
Til sommeren kommer boka ”Filosoﬁ i barnehagen”, som er skrevet sammen med Bo Malmhester.
Under festivalen vil vi lede ﬁlosoﬁkaféer for barn
og unge.
Helga Johanne Størdal er frilanssanger og forlagskonsulent med base i Kragerø, og sanglærer
ved Kragerø kulturskole. Hun lot seg fange inn i
festivalarbeidet som nyinnﬂytta i fjor høst, fordi
det er et meningsfylt og grensesprengende prosjekt
som setter Kragerø på kartet som noe mer enn et
ferieparadis.
Helga Johanne er medlem i kulturgruppa På
kanten, med særlig ansvar for de litterære arrangementene. I tillegg vil hun bli å høre som sangsolist
på Robert Cardings orgelkonserter i Kragerøkirke.
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Lise Bottolfs. Jeg er i år involvert som
ansvarlig, i samarbeid med Grethe
Gunneng, for den kunstneriske delen
av ﬁlosoﬁfestivalen. Det har vært en
interessant prosess å ﬁnne frem til årets
kunstnere, som alle tematiserer søppel
på en eller annen måte i sitt arbeide, men
på svært forskjellige måter. Selv er jeg
billedkunstner, og jobber hovedsakelig
tredimensjonalt med konkret skulptur.
Jeg jobber innenfor tema som handler
om evolusjon og etikk.
Se www.bottolfs.com
Erik Hofsten,ﬁlmansvarlig
På ett vis Hollywoods forlengede arm
i Kragerø, i egenskap av maskinist og
kontrollør som avgjør om du er gammel
nok til å slippe inn på kino, enten det er
søppel-B-ﬁlm eller cinematiske skatter
som vises. Tatt av vinden eller Motorsagmassakren; jeg ønsker deg velkommen,
eller ikke.
Med mange års kjærlighet til ﬁlm som
uttrykk – både som kommuneansatt
kinoarbeider og som privat ﬁlmklubbentusiast - , og ikke minst til ﬁlm som
fysisk medium, har det vært en utfordring
å velge program til På Kanten 2008. Mest
fordi det ikke handler om å velge, men
å velge bort. Vi står foran en revolusjon
i ﬁlmbransjen. Det vet ikke publikum,
som i stor grad tror at det nå er snakk
om å putte inn en DVD og trykke Play.
Neida, i nesten alle maskinrom i verden
står fortsatt en projektor basert på hundre
år gammel teknikk som sender ﬁreogtyve
bilder i sekundet foran en kraftig lyskilde.
Men nå kommer digitalkinoen.
Om tre år er ﬁre hundre norske kinomaskiner kjørt på søpla. Selv har jeg fortsatt
vinylplatespiller.
Unni Wærstad. Det var en selvfølge at
jeg skulle delta som frivillig på ﬁlosoﬁfestvalen i år også. Mine opplevelser fra
festivalen i fjor var en svært hyggelig.
Alle vi som arbeidet i kulissene bidro til
at arrangementene ble arrangert på en
ﬂott måte. Jeg opplevde at vi som jobbet
som frivillige hadde en fantasisk respekt
for hverandre, det var en positiv stå på
vilje og en kreativt løsningsfokusert
gjeng. Jeg hørte ikke et negativt ord
eller at noen var irriterte på hverandre
selv om det sydet av aktivitet.
Det er tydelig at mange koste seg med
en slik dugnadsopplevelse og jeg gleder
meg til årets festival.
Som reiselivskoordinator i Kragerø
jubler Ida Carlsson over alle inititaiv
som trekker folk til byen utenom sommerseongen. Filosoﬁ uten rødvin går
bare ikke, mener Ida, som er ansvarlig
for festivalvinen også i år. Markedsføring, salg og logistikk er også Idas
ansvarsområder.

Lone Laland. Jeg deltar i ﬁlosoﬁsk
praksisgruppa. Som lærer i småskolen
er jeg festivalens ”forlengede arm” inn i
skolen. Det viser seg at temaet er interessant for stadig ﬂere lærere og elever.
Erfaringene så langt i ”På Kanten” har
vært spennende!
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Vibeke Frost Andersen driver et lite enmannsﬁrma som graﬁsk designer, og har
laget festivalens graﬁske materiell etter
proﬁlen Ashley har utarbeidet.
-Dette har vært en morsom jobb; jeg har
blitt overrasket over de variasjonsmulighetene som har vist seg å ligge i festivalens strekmønster, og er glad for at jeg har
fått lov til å eksperimentere med dem.
Det som startet med et ønske om å være
med å bidra til kulturlivet i Kragerø, har
utviklet seg til en interressant og svært
lærerik faglig utfordring. Nå gleder jeg
meg til ﬁre dagers sommerferie med utstillinger, konserter, litteratur og teatersport – forhåpentligvis i en av festivalens
egne Tskjorter!
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Ashley Booth, Graﬁsk designer Ashley
Booth står bak den graﬁske proﬁlen for
ﬁlosoﬁfestivalen På Kanten.
Hun er faglig leder ved linjen for visuell
kommunikasjon ved Kunsthøgskolen i
Bergen. Om designprogrammet forteller hun at dette er et eksperiment, for å
ﬁnne et uttrykk som passer for festivalen.
Gjennom å gi det et ﬂytende, ﬁlosoﬁsk
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.

T-skjortene blir å få kjøpt på Festivalkontoret (Turistkontoret) på gamle
Jernbanestasjonen, eller på steder hvor det arrangeres På kanten

pr. stk

Lars Abrahamsen, født i Kammerfoss
men har bodd i Oslo siden 72. Har vært
ansatt på Nationaltheatret siden78 hvor
jeg er produsent. Nå er jeg produsent og
administrativ leder på Torshovteatret som
er en scene under Nationaltheatret.
Jeg vil gjerne være med på å bidra til På
Kanten fordi jeg synes i utgangspunktet
ideen om en ﬁlosoﬁfestival er ganske på
kanten. Det er slike ideer som bringer
verden videre. Jeg har alltid vært interessert i ﬁlosoﬁ og snek meg inn på noen
forelesninger på Blindern da jeg studerte
litteraturvitenskap. Hadde nok en lyst til
å begynne på ﬁlosoﬁ men det ble med
tanken.
Festivalen er en utmerket arena til å
avmystiﬁsere selve begrepet ﬁlosoﬁ og å
nå fram til grupper som betrakter ﬁlosoﬁ
som et teoretisk og lukket rom.
Filosoﬁsk favorittutrykk: Lek med tanken!

På Kanten T-skjorter

T-skjorter

Lars-Erik Vaale, født 1975, ble cand.philol. i moderne historie ved Universitetet
i Oslo i 2002. Han har siden dette arbeidet som forsker samme sted på prosjekter
om etterkrigsoppgjøret i Norge og norsk
pressehistorie, vært lektor i den videregående skolen, leksikonmedarbeider
og historisk konsulent for Pax forlag og
NRK. I 2004 utga han boken Dommen
til døden. Dødsstraffen i Norge 1945-50,
og to år senere deltok han i ﬁlmdokumentaren Den lange reisen, om den norske krigshelten Svein Blindheim (1916-).
Vaale leder ﬁlosoﬁsk praksis-gruppen i
På Kanten-festivalen, og er medlem av
både foredrags- og kulturgruppen. Han
er dessuten formann for På Kanten-priskomiteen og nyhetsredaktør for nettsiden til festivalen.
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Lyst å bli med På Galeien?
Fredag kveld stevner en småbåtkortesje bestående av trekogger
ut Kragerøfjorden med yre På
Kanten-publikummere og Kragerø-kantorister om bord – og DU
er velkommen til å bli med!
De som har havnet På Galeien vil bli utsatt for fem skjønne,
uventede, vakre og ﬁlosoﬁske
havstunts i løpet av en 2-3 timers
skjærgårdstur i den lyse sommernatten. Vi tar retning mot den åpne
havkanten, men runder av langs
en av Kragerø-skjærgårdens største
øyer - og vil hele tiden beﬁnne oss
i trygge farvann innaskjærs.
Skipperne på koggene er lokalkjente i Kragerøs vakre skjærgård,

noe som kommer godt med når de
manøvrerer mellom svaberg, øyer
og skjær i sommernattens skumring. Gjennom bølgeskvalp og godlyd fra koggemotorer kan det hende
man hører Kantoriets nynnende
sommersanger.
Ferden tar en pause på Saltneven,
der det klart for inntak av grillede
gourmetpølser fra Kragerø-slakter
Brubakken, samt noe å drikke. En
minikonsert med Kragerø Kantori
utgjør ”le grand ﬁnale” før man
igjen stiger om bord for trygg befraktning inn til Kragerø by.
Velkommen om bord, og husk
varme klær!

DEN NORSKE FILOSOFIFESTIVALEN I KRAGERØ 2008
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Honoreres:
Vi takker Kragerø kommune, Telemark Fylkeskommune,
Norsk Kulturrråd, Sparebanken Sør, KragerøAvisa,
Kragerø Renovasjon og Containerservice og Oldroyd AS
Vi takker El Paso, Stopp en halv og Tollboden for i samarbeidets
ånd å lage festivalrestaurant på Gunnarsholmen.
Vi takker dem som forvalter Løkka, Kragerø Kirke, Kragerø
Biograf, Bua på Jomfruland, Fyrmesterboligen, Skåtøy Kafè og
Galleri, Lille Stoppen, Legaten, Turistkontoret, Ytre Strandvei
kontorlokaler, Stopp en halv, Tåtøy skole, Berg Kragerø Museum, Kragerø Renseanlegg, Kragerø Bibliotek,
Jens Lauersøns plass, smugene i Kragerø, Gunnarsholmen
og moloen ut dit - for at dere velvilligst har tilrettelagt for
samarbeid.
Vi takker de som har stilt med båter og biler, med skippere
og sjåfører.
Vi takker alle frivillige som stiller opp På Kanten.
Vi takker alle som villig formidler På Kanten.
Vi takker alle lydteknikere, scenografer og graﬁske designere.
Vi takker skuespillere, forfattere, musikere, kunstnere,
ﬁ lmarbeidere, foredragsholdere, ﬁ losoﬁske praktikere.
Takk til alle i Rådet.
Takk til alle i Festivalledelsen.
Takk til alle i de forskjellige gruppene.
Vi takker alle kulturarbeidere.
Vi takker Kragerøs befolkning som tolererer På Kanten.
Vi takker overnattingsstedene
Vi takker publikum.
Factum På Kanten:
På Kanten - Den norske ﬁ losoﬁ festivalen i Kragerø
Besøksadresse festivalkontor: Ytre Strandvei 1-3, 3770 Kragerø
Festivaltelefon: 97465901
Organisasjonsnummer: 991 916 008
Bank kontonummer: Sparebanken Sør 2801 1506129
Billettsalg, festivaleffekter, informasjon og program:
Kragerø Turistkontor
Besøksadresse: Torvgt. 1, 3770 Kragerø
Telefon: 35 98 23 88
Epost: post@visitkragero.no
Åpningstider: 5. – 7. juni fra 08.00 – 20.00,
8. juni fra 08.00 – 14.00
Bod på Gunnarsholmen:
Salg av festivaleffekter
ent 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
Graﬁsk produksjon:
KAmedia, Morten Rugtveit, www.turer.no
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