
NOTISER

På Hilaritas förlag har nyligen utkommit skriften Christopher Jacob 
Boström, Filosofiska sentenser; L H Åberg, Christopher Jacob Boströms 
idealistiska filosofi; i urval och med efterord av Joachim Siöcrona. För
lagets adress: Fyrskeppsvägen 116, 121 54 Johanneshov.

H Bengt Brülde har doktorerat i praktisk filosofi i Göteborg på en av
handling med titeln The Human Good, Acta Universitatis Gothoburgensis, 
1998. Daniel Birnbaum har doktorerat i teoretisk filosofi i Stockholm med 
avhandlingen The Hospitality of Presence: Problems of Otherness in 
Husserl’s Phenomenology, Acta Universitatis Stockholmiensis, 1998. På 
teologiska institutionen i Uppsala har Solveig Anna Böasdöttir doktorerat 
i socialetik på en avhandling med titeln Violence, Power, and Justice. A 
Feminist Contribution to Christian Sexual Ethics, Acta Universitatis Upsa- 
liensis, 1998. På samma institution har Soon-Gu Kwon disputerat på av
handlingen Christ as Example. The Imitatio Christi Motive in Biblical and 
Christian Ethics, Acta Universitatis Upsaliensis, 1998.

U Modala antaganden är ofta viktiga. 
Ibland livsviktiga. I tidningen Metro 
kunde man för en tid sedan läsa föl
jande notis från TT-AFP. ”Ett äk
tenskapligt gräl om vilken färg en 
nykläckt kyckling hade har orsakat 
en äkta makes död i den egyptiska 
huvudstaden Kairo. Grälet mellan 
makarna började då den tolvåriga 

sonen kom hem med en grön kyck
ling. Fadern hävdade att detta var 
omöjligt eftersom alla kycklingar är 
gula. Efter ett tags grälande kastade 
hustrun en kaffepanna i huvudet på 
maken. Då hände visserligen in
genting men sedan mannen lagt sig 
för att vila vaknade han aldrig upp 
igen. Kvinnan har gripits av polis”.

Torbjörn Tännsjö har nyligen publicerat en bok om hedonistisk utilita
rism med titeln Hedonistic Utilitarianism, Edinburgh University Press, 
1998.
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U En antologi med bidrag från en konferens om vetenskapens ansvar för 
att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling har utkommit under titeln 
Science, Ethics, Sustainability: The Responsibility of Science in Attaining 
Sustainable Development, Acta Universitatis Upsaliensis, 1997. Redaktör 
är Anders Nordgren.

På förlaget Studentlitteratur har utkommit Reflektionens praktik. Ett 
bidrag till den filosofiska pedagogikens innehåll (1998) av Christer 
Bjurwill.

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Johan Brännmark är 
doktorand i praktisk filosofi i Lund, Claudio Tamburrini är forskarassistent 
i praktisk filosofi i Göteborg, Henrik Svensson är doktorand i teoretisk 
filosofi i Uppsala, Bo Peterson är docent i praktisk filosofi i Linköping, 
Ragnar Ohlsson är docent i praktisk filosofi i Stockholm, och Richard 
Ohlsson är bibliotekarie i Kalmar.
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