
kunskap. Därmed inte sagt att det vi kallar kunskap skulle vara det. Vi måste nog 
tvärtom utgå ifrån att Bacons uppmaning till människor att se ”naturen sådan den 
är” är lika mycket okunnighet som medeltidens syn på naturen. Men just det har 
både Marx och Sartre insett — den senare drar ett tjockt streck över idealism och 
materialism genom att hävda att ”medvetandet och världen är givna tillsam
mans”.

Förordet till boken, skrivet av Arne Næss, andas en viss respekt för Skolimowskis 
idéer. ”Vi behöver alla bidrag till nyorientering vi kan få”, säger Næss. Men är 
detta verkligen ett sådant? Är det inte samma gamla idealism kryddad med lite 
Albert Schweitzer-beundran och amerikanskt världsfrälsarnit — fast nu ska det 
kallas ekologisk humanism?

Gunnar Odhner

Notiser

Till Sören Halidéns 60-årsdag har utgivits en festskrift med titeln Evidentiary Value 
(Library of Theoria 15, Gleerup 1983). Ämnet är juridisk bevisvärdering, och 
bidragsgivare är Per Olof Ekelöf, Isaac Levi, Peter Gärdenfors, Anthony Freeling, 
Bengt Hansson, Nils-Eric Sahlin och Robert Goldsmith.

Gunnar Falkemark har utgivit Power, Theory and Value, Gleerup 1982.

Den 11 — 14 december i år anordnas i Lund en internationell konferens om rätts- 
teori och vetenskapsfilosofi. Bland föredragshållarna kan nämnas Bengt Hansson, 
Aulis Aarnio, Jerzy Wroblewski, Robert Alexy, Hubert Rottleüthner, Hector-Neri 
Castaneda, Aleksander Peczenik, Robert S Summers, Neil MacCormick, Göran 
Hermerén och Ota Weinberger.

Hans Strand har redigerat Tillfôrlitlighetsproblem vid tolkning och innehållsanalys, 
Akademilitteratur 1983.

Göran Hermerén har utkommit med Aspects of Aesthetics, Gleerup 1983. Boken 
behandlar bl a estetiskt och konstnärligt värde, konstens autonomi och marxistisk 
estetik. Den ingår i Kungl Humanistiska Vetenskapssamfundets Acta.

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift-. Thomas Anderberg doktorerar i 
praktisk filosofi i Lund, Sven Danielsson är docent i praktisk filosofi i Uppsala, Hans 
Rosing är lärare i filosofi vid Åbo Akademi, Nils-Eric Sahlin är forskare i teoretisk 
filosofi i Lund, Peter Gärdenfors är docent i samma ämne på samma plats och Gunnar 
Ohdner är gymnasielärare i svenska i Karlstad.
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