
Notiser

Medarbetare i förra numret av Filosofisk tidskrift var: Ferenc Belik, som är 
matematiker och arbetar vid datatekniska institutionen vid Lunds universitet; 
Richard Matz, som är författare och översättare bosatt i Upplands Väsby; Rolf 
Lindborg, idéhistoriker från Lund; och Anders Ekman, som är lärare i filosofi, 
svenska och historia vid Rudbecksskolan i Sollentuna.

Hans Rosing, som är lärare i filosofi vid Åbo Akademi, har utgivit en bok med 
titeln Medvetandets filosofi (Akademilitteratur 1982).

Gunnar Svensson har disputerat i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet 
med avhandlingen On Doubting Reality — Moore and Wittgenstein on sceptical 
doubts (Almqvist & Wiksell 1981).

Vid Uppsala universitet har Bengt Molander disputerat i teoretisk filosofi med 
avhandlingen The Order There Is and the Order We Make — An Investigation into 
the Concept of Causation.

Anfinn Stigen, som är professor i filosofi vid universitetet i Oslo, har utgivit 
Menneskets Frihet (Gyldendal 1982).

Anders Jeffner avgår i och med detta nummer ur redaktionen för Filosofisk 
tidskrift. Han ersätts av Göran Lantz, som är docent i etik vid teologiska 
fakulteten i Uppsala.

I början av juni arrangerades i Båstad den första svenska etikerkonferensen. 
Den leddes av Göran Hermerén och Jarl Hemberg. Föreläsningar hölls av 
Harald Ofstad, Knut Erik Tranøy, Sören Halldén, Ragnar Holte, Lars Berg
ström och Mats Furberg. Dessutom presenterades rapporter av Ingmar Persson, 
Thomas Anderberg, Hans-Olof Kvist och Tage Kurtén.

Ett upprop har publicerats av ”Organisationskommittén för en förening för 
vetenskap och folkbildning”. Syftet är att föra vidare traditionen från upplys
ningsfilosoferna och de stora folkbildarna. Man vill bekämpa de starka tenden
serna i samhället till vetenskapsfientlighet, mysticism och irrationalism, och man 
menar att en organisation med denna målsättning bör byggas upp av människor 
som har den politiska demokratin, folkbildningsidealet och försvaret för den 
vetenskapliga kunskapsvägen som gemensam grund. Kommitténs adress är: 
Sven Ove Hansson, Malmv 11, 191 61 Sollentuna.

Bland de många framstående personer som föddes år 1882 fanns också Moritz 
Schlick och Otto Neurath, två av den logiska positivismens förgrundsfigurer. Till 
hundraårsminnet av deras födelse anordnades i juni ett symposium i Wien. Från 
Sverige deltog Lars Bergström.
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Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Sven Ove Hansson är 
doktorand i teoretisk filosofi i Uppsala, Lars Bergström är professor i praktisk 
filosofi i Uppsala, Jan Berg var tidigare docent i Stockholm, numera filosofipro
fessor i München, Rolf Lindborg är docent i idé- och lärdomshistoria i Lund, 
Ingemar Nordin doktorerade för något år sedan i teoretisk filosofi i Lund, och 
Björn Sundberg har doktorerat i litteraturvetenskap i Uppsala.
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