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Filosofiolympiaden har vært et veldig sosialt møtested for unge 
og voksne som brenner for filosofi. Jeg har snakket med 
mennesker fra 50 land og fått innblikk i deres interesser 
innenfor filosofi, samt diskutert politikk og kultur med folk fra 
land jeg ikke visste jeg var interessert i. For hvert måltid møter 
man nye mennesker som kommer med friske innsikter. Da 
glemmer man nesten at man er der for å konkurrere, og de 
fleste tenker tydelig at ikke formålet med olympiaden er selve 
konkurransen, men å ta vare på kontaktene og diskusjonene i 
løpet av de fire dagene. I løpet av liten tid, fikk vi lært noe nytt 
om Leonardo Da Vinci, opplevd kulturarv som Colosseum og 
Forum Augustin, samt spist gelato midt i Roma med mennesker 
man kun har kjent i et par dager. Vi har møtt filosofilærere fra 
mange land og vi har hørt på noen av de fremste i Den 
internasjonale filosofiforeningen tale. Inni mellom alt dette har vi 
også fått kulturelle innslag som jazzkonsert og et lite wing-
orkester av unge musikere. 

Jeg vil utvilsomt sette pris på opplevelsene fra 
filosofiolympiaden i lang tid fremover. 

 
Emily Nerland, Oslo katedralskole 
 
 
 
Det jeg kanskje var mest nysgjerrig på før vi dro til Roma, var 
hva slags mennesker vi kom til å møte på en filosofiolympiade. 
Vi fikk svaret omtrent fra vi gikk av bussen fra flyplassen og inn 
på polititreningssenteret vi bodde på: i tillegg til å ha med 
deltakere fra 50 forskjellige nasjoner har IPO mennesker med 
langt flere enn 16 forskjellige personligheter. I et øyeblikk 
snakket man med en russer om filosofi, så med en franskmann 
om kjærlighetspoesi, deretter med en estlender om hvordan 
familien deres opplevde å leve i USSR, og så med en ungarer 



om de beste utestedene i Roma. Det var på mange måter disse 
samtalene om så og si alle temaer, og personene jeg møtte, 
som var det mest unike med opplevelsen, særlig fordi de fleste 
var reflekterte, og alle var interessante å snakke med.  
 
Selv om vi bodde ganske langt utenfor Roma fikk vi se 
Augustus' forum med et lysshow om kvelden, alle statuene og 
all kunsten på Musei Capitolini, og vi ble kjent med de andre 
deltakerne mens vi gikk rundt i Romas gater. I tillegg til at vi fikk 
se de fantastiske kulturskattene fra Romerriket, fikk vi også 
opplevd noe av grunnen til hvorfor dagens Italia ikke er 
Romerriket. Alt kunne vært bedre organisert, og mye venting 
unngått, men det kompenserte arrangørene for med sin 
entusiasme og det å bli kjent med de andre deltakerne mer enn 
nok for. Det å bo på et polititreningssenter utenfor Roma gjorde 
også at vi fikk se en del av den italienske landsbygda man 
sjeldent ser som turist, med landsbyen Seven Hills like ved.  
 
Alt i alt var IPO i Roma en kjempemorsom og ekstremt 
interessant opplevelse med samtaler og mennesker som gjorde 
at den virkelig var verdt å dra på istedenfor 17. mai i Norge. 
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