
orienterad jämlikhetsfilosofi, bidra till att den solidariska lönepolitiken väcks till 
nytt liv. Det skulle glädja alla som i likhet med mig är hjärtligt trötta pä nygam
mal egoism, individuella löner och prat om ”duktighet”.

Egoismen vederlädes för övrigt härom året i en annan förträfflig Uppsala- 
avhandling i praktisk filosofi, Jan österbergs, Self and others. 

Torbjörn Tännsjö

Notiser

Svante Bohman har utgivit The Problems Of The ”Innermost Self”. A psycho
logical and conceptanalytical study along with some parapsychological reflec
tions. Almqvist & Wiksell International 1988.

Hans Larsson Samfundet, som stiftades i Lund 1953, har till syfte att främja hu
manistisk vetenskap och systematiska studier av väsentliga livs- och kulturfrå
gor. Samfundets årsbok Insikt och handling för 1988 (nr 16) har nyligen utkom
mit på förlaget Doxa. Den innehåller bl a en artikel av Thomas Anderberg om 
”Musikens mening” och ett inlägg om ”Kärlek och identitet” av Erik Ryding. 
Dessutom finns artiklar av Hertha Hanson, Hans Regnéll, Augustin Manner
heim och Erik Hultengren.

I Lund har nyligen Per Bauhn disputerat i praktisk filosofi på en avhandling med 
titeln Ethical Aspects of Political Terrorism. Opponent var Ragnar Ohlsson från 
Stockholm.

Ytterligare en disputation i praktisk filosofi har ägt rum i Uppsala. Där dispute
rade Bertil Strömberg på avhandlingen Arbetets pris. Opponent var Torbjörn 
Tännsjö från Stockholm.

På Norstedts förlag har nyligen (1988) utgivits Juridiska principfrågor av Nigel E 
Simmonds, i svensk översättning av Lars Lindahl. Boken har underrubriken 
”Rättvisa, gällande rätt och rättigheter”, och den behandlar bl a utilitarismen, 
Rawls, Nozick, Finnis, Hart, Dworkin, Fuller och Hohfeld.

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Torbjörn Tännsjö är docent 
i praktisk filosofi i Stockholm, Ingvar Johansson är docent i vetenskapsteori i 
Umeå, Göran Hermerén är professor i praktisk filosofi i Lund, Kaj Sørlander är 
en arbetslös dansk filosof, Ingmar Persson är forskarassistent i praktisk filosofi i 
Lund och Lennart Eriksson är fil kand och statstjänsteman i Kristinehamn.
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