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NOTISER

några kända filosofer som dött under 2018

Adolf Grünbaum, Gene Sharp, Baruch Brody, Stanley Cavell, Albrecht 
Wellmer, Sylvain Bromberger, Isaac Levi och Mary Midgley (som blev 99 
år och därmed överlevde sina berömda jämnåriga kamrater: Iris Mur-
doch som dog 1999, Elisabeth Anscombe som dog 2001 och Philippa Foot 
som dog 2010).

ett moraliskt liv

”Att vara moralisk är något annat och mer än att bara anpassa sitt liv 
efter normer som alltid skulle finnas till hands och lösa problem, som 
om det främst gällde att rätta sig efter en kommunikationstabell. Att 
vara moralisk är en form av liv. […] Att vara moralisk – det är att ibland 
kunna vara – ja, ofta – ansvarslös och bekymmerslös även vad gäller ens 
eget moraliska liv.” Så skriver Åke Löfgren i en uppsats som nyligen har 
publicerats i tidskriften Divan och där han går igenom en lång rad olika 
egenskaper som han anser känneteckna ett moraliskt liv. 

Åke Löfgren, som dog 2017, var lektor i Karlstad, men studerade innan 
dess praktisk filosofi i Stockholm under 1950- och 1960-talen. Han var en 
omtyckt lärare och han startade 1965 gruppen Unga filosofer, som kom 
att spela stor roll inom den tidens vänsterdebatt. En av hans närmaste 
medarbetare var Roger Fjellström, förste redaktör för Häften för Kritiska 
Studier, som nu har redigerat och presenterat Löfgrens uppsats.

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Lars Bergström är 
professor i praktisk filosofi, Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik i 
Uppsala, Kaj Børge Hansen är docent i teoretisk filosofi i Uppsala, Anders 
Hansson är fil. mag. i praktisk filosofi, Erik Rezazadeh studerar matema-
tisk statistik vid Göteborgs universitet och har tidigare studerat prak-
tisk filosofi i Stockholm och Göteborg, Paul Conrad Samuelsson studerar 
filosofi i Stockholm och Marco Tiozzo är gymnasielärare och doktorand 
i praktisk filosofi i Göteborg.
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