
NOTISER

U Birgitta Forsman, som är docent i vetenskapsteori och anställd vid 
Enheten för medicinsk etik i Lund, har utgivit en skrift med titeln Forsk
ningsfusk och vetenskaplig oredlighet - Forskarnas ansvar och samhällets 
insyn. Studies in Medical Ethics, nr 1, 1997. Den kan beställas från 
Enheten för medicinsk etik, Gråbrödersgatan 16, 222 22 Lund.

U I mars 1996 disputerade Kaj 
Börge Hansen i teoretisk filosofi i 
Uppsala på avhandlingen Logical 
Physics: Quantum Reality Theory 
(Library of Theoria, Thales 1996). 
Opponent var Jeremy Butterfield 
från Cambridge. Hansen har också 
givit ut en samling uppsatser under 
titeln Applied Logic (Acta Universi
tatis Upsaliensis 3, 1996). Uppsat
sernas tema varierar från funde
ringar kring vad filosofi är, via 
logik för konditionala satser och 
tankar kring Skolems paradox, till 
logikprogrammeringens grundvalar.

Gemensamt för dem alla är överty
gelsen att logiken har en avgörande 
roll att spela vid lösandet av filoso
fiska och vetenskapliga problem.

Hansen har också nyligen utgivit 
en lärobok i logik, som heter Grund
läggande logik (Studentlitteratur 
1997). Boken är reviderad och ut
vidgad version av en tidigare upp
laga, med nya avsnitt om första ord
ningens teorier, om definitionsteori 
och om beräkningar i Prolog samt 
med åtskilliga nya övningar. Den 
omfattar nu ca 530 sidor.

U Följande nyutkomna böcker har nått redaktionen: Troels Engberg- 
Pedersen, Antikkens etiske tradition, Gyldendal 1996; Paul Virilio, För- 
svinnandets estetik. Bokförlaget Korpen, 1996; Roland Barthes, Kärlekens 
samtal. Bokförlaget Korpen, 1996; Att være samtidig med sig selv - Søren 
Kierkegaard-texter på nudansk, redigert af Anders Kingo, Gyldendal, 
1996; Troels Nørager, Hjerte og psyke - studier i den relilgiøse oplevens 
metapsykologi og diskurs, Forlaget Anis (Frederiksberg, Danmark), 1996.

U Av de manuskript som skickas in för publicering i Filosofisk tidskrift 
brukar de flesta accepteras. På lång sikt har nog ungefär tre fjärdedelar av 
det insända materialet publicerats - och vanligen då med rätt små, huvud
sakligen typografiska förändringar i förhållande till orginalen. För välkända 
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internationella tidskrifter är läget annorlunda. Som exempel kan nämnas att 
den brittiska filosofitidskriften Mind under år 1995 fick in 393 bidrag av 
vilka endast 15 publicerades, alltså 3.8 procent. Det är inte mycket.

Alf Henriksson skrev under sitt långa liv flera korta dikter. Flera är 
filosofiskt intressanta. En av dem lyder så här:

Att ta reda på fakta 
går sakta, 
men se saker i stort 
det går fort.

Filosofisk tidskrift strävar som be
kant efter att de artiklar som publi
ceras skall vara så lättbegripliga som 
möjligt; dessutom vill vi normalt att 
citat från främmande språk skall 
översättas till svenska. Som ett 
exempel på vad tidskriften läsare 
därigenom går miste om vidarebe
fordras härmed början av en mening 
som hämtats ur den brittiske filoso
fen Roy B haskars bok Plato etc: The 
Problems of Philosophy and their 
Resolution:

”Indeed dialectical critical real
ism may be seen under the aspect of 
Foucauldian strategic reversal - of 
the unholy trinity of Parmenidean/ 
Platonic/Aritotelian provenance; of 
the Cartesian-Lockean-Humean- 
Kantian paradigm, of foundationa- 
lisms (in practice, fideistic founda-

tionalisms) and irrationalisms (in 
practice, capricious exercises of 
will-to-power or some other ideolo
gically and/or psychosomatically 
buried source) new and old alike; of 
the primordial failing of western 
philosophy, ontological monovalen
ce, and it close ally, the epistemic 
fallacy with its ontic dual; the ana
lytic...”

Detta är som sagt bara början av 
meningen. Den innehåller ytterli
gare 55 ord, men tidskriften The 
Economist (som publicerat den den 
30/11 1996) menar att den blir svå
rare att förstå i fortsättningen. I alla 
händelser har den vunnit The Bad 
Writing Contest, en tävling som 
anordnas av tidskriften Philosophy 
and Literature. Hjärtliga gratula
tioner!
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