
NOTISER

5] Två av Bertrand Russells böcker har kommit som paperback i ny upp
laga, nämligen The Scientific Outlook, med företal av David Papineau, 
och Common Sense and Nuclear Warfare, med företal av Noam Chomsky 
(som påpekar att Russells åsikter om kärnvapen fortfarande är högst 
aktuella), Routledge 2001.

51 Superveniensbegreppet
Det råder en översättningsoklarhet i svensk filosofi och Filosofisk tidskrift 
om verbet ’supervene’. I nr 3/99 använder W Rabinowicz och T Rönnow- 
Rasmussen termen ’supervenera’, men i nr 2/00 använder A Tolland termen 
’superveniera’, och detsamma gör i nr 1/01 J Gren. Med tanke på att 
sedan länge ’intervene’ översätts med ’intervenera’ föreslår jag att alla i 
fortsättningen använder sig av verbet ’supervenera’. Trots detta tycker jag att 
vi bör säga både ’supervenienta egenskaper’ och ’superveniensprincipen’, 
eftersom dessa termer återfinns i Filosofilexikonet (1988). Av rubriken 
ovan framgår att jag också tycker vi ska säga ’superveniensbegreppet’. Till 
sist: Supervenienta hälsningar,

Ingvar Johansson, Umeå

5] Filosofer har ofta föreställt sig, inte minst i samband med undervisning 
om syllogismer, att alla människor är dödliga. Tre amerikanska forskare 
upptäckte emellertid för några år sedan, efter att ha fördjupat sig i svensk 
befolkningsstatistik, att dödligheten bland personer över 80 år har sjunkit 
under hela 1900-talet. ”Vi blir äldre, och de äldsta blir tydligen också 
friskare. Efter 85 minskar faktiskt risken att dö ju äldre vi blir.” (SvD 
10/2-95) Detta är ju faktiskt häpnadsväckande!

5] Den 12-18 augusti 2003 anordnas den XXL IVR-Världskongressen i 
Lund: "Law and Politics - In Search of Balanced Kongressen behandlar 
särskilt filosofiska grundantaganden, grundläggande värden, argumentation 
och beslutsfattande rörande rätt och politik. Filosofer och jurister från 
hela världen är inbjudna. Föreläsare: Robert Alexy, Roger Cotterell, John 
Gardner, Jaap Hage, Virginia Held, Tatsuo Inoue, Cristina Lafont, Eerik 
Lagerspets, Lars Lindahl, Beverley McLachlin, Michael Moore, Lech
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Morawski, Jare Oladosu, Enrico Pattaro, Philip Pettit, Richard Posner, 
Gerald Postema, Wlodek Rabinowicz, Cristina Redondo och Giovanni 
Sartor. Förutom plenarsessioner består kongressen av arbetsgrupper och 
workshops. Språk: engelska. Registreringsavgift: SEK 2 800 (före 31 mars 
2003). Ytterligare information: http://www.ivr2003.net

I samband med en nordisk-ame
rikansk fenomenologisk konferens i 
Köpenhamn i maj 2001 organiserad 
av Dan Zahavi och John Drummond 
har det bildats ett Nordiskt fenome- 
nologiskt sällskap/Nordic Society 
for Phenomenology. Sällskapets upp
gift är att uppmuntra och stödja forsk
ning, undervisning och publicering 
som är knuten till fenomenologin. 
Sällskapet kommer att arrangera

en årlig konferens i något nordiskt 
land. Det första mötet är preliminärt 
planerat att äga rum i Helsingfors 
i september 2002. Medlemskap är 
öppet för alla intresserade och utan 
kostnad. Den som önskar bli medlem 
och/eller få mer information kontak
tar lämpligen den nationella styrelse
representanten, som för Sveriges del 
är Hans Ruin
(epost: hans.ruin@sh.se).

Medarbetarna i detta nummer av Filosofisk Tidskrift har alla anknytning 
till eller är verksamma vid Linköpings universitet: Jan S Andersson är 
lektor vid gymnasieskolan. Jennifer Bullington har disputerat vid Tema 
H och är nu forskare vid Institutet för Psykosocial Medicin (IPM). Lars- 
Göran Johansson är docent i teoretisk filosofi. Lennart Nordenfelt är 
professor vid Tema H. Bo Petersson är professor i praktisk filosofi. 
Fredrik Svenaeus är forskningsassistent vid Tema H. Annika Törnström är 
filosofidoktorand.
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