
NOTISER

Åsa Nordén har på eget förlag utgivit en bok med titeln Har nutida 
fysik religiös betydelse?, Stockholm 1999. Författarens epostadress är 
asa. norden @ telia.com.

Joachim Siöcrona har utgivit ett litet häfte som innehåller dels 
Filosofiska sentenser av Christopher Jacob Boström och dels Christopher 
Jacob Boströms idealistiska filosofi av L H Åberg. Utgivarens epostadress 
är joachim.siocrona@ksla.se.

Intellektuella trender
Det sägs att Jean Paul Sartre har blivit inne igen. Det är verkligen roligt 
för honom. Man kan nästan höra hur han sjunger i sin himmel (på den 
gamla Ernst Rolf-melodin): ”Jag är ute när gumman min är inne, men jag 
är inne när gumman min åkt ut ...”.

Tidskriften Glänta nr 4/99 har temat Moderna filosofier. Tretton 
författare - bl a Staffan Carlshamre, Sven-Eric Liedman, Sven-Olov 
Wallenstein, Sharon Rider och Eva Gothlin - skriver om varsin filosof - 
t ex Kant, Hegel, Marx, Sartre, Arendt och Wittgenstein. Tidskriftens 
epostadress är glanta@natverkstan.net.

51 Ekonomer är inte alltid så duktiga på att förutsäga vad som kommer att 
hända. Detta kan skapa problem. Numera skall ju t ex experterna i riks
banken bestämma räntan på grundval av förutsägelser om hur inflationen 
kommer att utvecklas. Då gäller det att räkna rätt! I detta sammanhang 
kan det vara värt att påminna om ett minnesvärt uttalande av chefen för 
Storbritanniens centralbank. I ett radioprogram för ett par år sedan fällde 
han följande visdomsord: ”Det finns tre sorters ekonomer. De som kan 
räkna och de som inte kan räkna”. Just det!

Johan Mårtensson har doktorerat på en avhandling med titeln Subjunc
tive conditionals and time. A defense of a weak classical approach, Acta 
Universitatis Gothoburgensis 1999.
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Mikael Stenmark har utgivit Miljöetik och miljövård, Studentlitteratur 
2000.

DemokratiAkademin har i samarbete med Nykterhetsrörelsens Bild- 
ningsverksamhet och Utbildningsradion utgivit en antologi med titeln 
Demokratin är död Leve demokratin. Ordfront 1999. Den syftar till att 
”skapa tankar, samtal och diskussioner om hur demokratin, inte bara skall 
överleva, utan också fördjupas och förstärkas under det nya årtusendet”. 
Bland författarna finns t ex Björn Elmbrant, Ingrid Elam, Snorre Sturlas- 
son, Bo Södersten, Maria-Pia Boethius och John Stuart Mill och Torbjörn 
Tännsjö.

Journalisten och författaren Mariann Andersson har utgivit en något 
omarbetad nyutgåva av boken Det kvinnliga tänkandets betydelse, som 
först kom ut i början av 1970-talet. Förlag: Alida bok, Norrtäljegatan 29, 
753 27 Uppsala.

Christian Munthe har utgivit Pure selection. The ethics of pre implanta
tion genetic diagnosis and choosing children without abortion, Acta Uni
versitatis Gothoburgensis 1999.

Engelsk läsövning
A Helicopter pilot lost his navigational instrumentation while flying about 
New York. He flew to the nearest large building and showed a sign 
saying: ”Where am I?” 
The reply; ”In a Helicopter”.
The pilot waved, changed direction and landed at his destination. His co
pilot asked: ”How did you figure that one out?”
The reply: ”Easy, it must have been the Microsoft Building as I got a 
quite correct reply which was totally useless.”

En engelsk läsövning till
Higgledy piggledy
Herr Rektor Heidegger 
Said to his students 
”To Being be true!

Lest you should fall into
Inauthenticity.
This I believe -
And the Führer does too!”
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