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NOTISER

nya böcker

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi i Stockholm, har författat bo-
ken Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender, som utgivits på Fri 
Tanke 2017.

Fysikern Max Tegmark har skrivit en bok, som enligt förlagsreklamen 
är ”ett blivande standardverk om mänsklighetens framtida existens”, 
nämligen Liv 3.0: Att vara människa i den artificiella intelligensens tid, 
Volante 2017.

Vetenskapsjournalisten Joanna Rose behandlar nyare upptäckter 
och problem inom kosmologin i Kosmiskt pussel: Försöken att förstå uni
versum, Volante 2017.

Forskaren vid Karolinska institutet Emma Frans presenterar en gui-
de till hur man ska förstå hur fakta – och påstådda fakta – ska bedömas 
i Larmrapporten: Att skilja vetenskap från trams, Volante 2017.

Ett vittnesmål om den europeiska asylpolitiken föreligger i boken 
En gång i veckan drömmer jag att jag är i Iran av Samira Motazedi, Glänta 
produktion 2017.

Per Molander, författaren till Ojämlikhetens anatomi, som kom för ett 
par år sedan, har nu kommit med en ny bok på samma förlag, Condorcets 
misstag: Hoten mot staten och demokratin, Weyler 2017.

Lennart Nordenfelt har utgivit en bok med titeln Sokrates i Uppsala: 
En bok om och av Thorild Dahlquist, Uppsala universitet 2017. Dahlquist 
(1920–2009) var en mycket välkänd och respekterad filosof i Uppsala. Han 
blev fil.kand. och fil.lic. på en och samma dag år 1949, utan att egentli-
gen tentera, och filosofie hedersdoktor 1970. Han publicerade nästan 
ingenting, men Nordenfelts bok syftar till att ”framför allt på basis av 
Dahlquists egna handskrivna texter, ge en så fyllig bild som möjligt av 
hans ställningstaganden i filosofiska men också politiska frågor”. 

Karl Poppers kända bok The Logic of Scientific Discovery innehåller 
en Efterskrift (Postscript), där han bland annat visar hur man kan för-
stå kvantmekaniken utan att ge avkall på en grundläggande realistisk 
verklighetsuppfattning. Denna del av Efterskriften finns nu på svenska: 
Kvantteorin och schismen inom fysiken, Vulcan förlag 2018.
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Yttrandefriheten i dagens mediekultur heter en skrift författad av Ulla 
Carlsson och Lennart Weibull, Nordicom, Göteborgs universitet 2017.

Martha C. Nussbaum och Saul Levmore har skrivit olika avsnitt i en 
gemensam bok om åldrande med titeln Aging Thoughtfully: Conversations 
about Retirement, Romance, Wrinkles, and Regret, Oxford University Press 
2017.

allsmäktighet

Det påstås ibland att Gud inte kan vara allsmäktig, ty om hen vore alls-
mäktig, så skulle hen kunna skapa en sten som vore så tung att hen inte 
skulle kunna lyfta den. Och eftersom hen inte kan lyfta en sådan sten, 
så är hen inte allsmäktig. Detta argument är inte helt övertygande. Ty 
om Gud är allsmäktig, så kan hen låta bli att skapa en sådan sten. Och 
då skapar hen naturligtvis inte en sådan sten. Men hen är ändå inte alls-
mäktig. Ty hen kan inte både skapa en sten som är så tung att hen inte 
kan lyfta den och lyfta den. Men det kan man kanske inte heller begära.

hastighetens betydelse

Följande historia, som berättades av Oxfordfilosofen Jonathan Glover, 
handlar om två andra minst lika kända Oxfordfilosofer, som numera är 
döda. Glover berättar att Elisabeth Anscombe en gång sa till Alfred Ayer: 
”Folk skulle inte tro att du var så klyftig, om det inte var för att du pratar 
så fort”. Ayer svarade: ”Och folk skulle inte tro att du var så klok, om du 
inte pratade så långsamt”.

nyheter från wien

Den österrikiske filosofen Martin Kuschs barn har kommit på följan-
de skämt: ”Var bor den smartaste människan i världen?” ”På Mount 
Cleverest.”
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