
Notiser

Den 13 december 1978 antogs på ett konstituerande sammanträde följande stadgar 
för stiftelsen Filosofisk tidskrift: ”§ 1. Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte utge 
en svenskspråkig filosofisk tidskrift. § 2. Stiftelsens styrelse består av en ledamot 
från varje filosofisk och vetenskapsteoretisk institution i Sverige, som är villig att 
utse sådan ledamot. Ledamöterna utse av respektive institutionsstyrelse för en 
obegränsad mandatperiod, men institutionsstyrelsen kan närden önskar återkalla 
mandatet och utse ny ledamot. § 3. Styrelsen har säte i Stockholm. Ledamoten från 
filosofiska institutionen vid Stockholms universitet är sammankallande och 
förvarar stiftelsens dokument. Styrelsen skall sammanträde när minst två av dess 
ledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess ledamöter är 
närvarande. § 4. Styrelsen utser en utgivare och redaktör för tidskriften. § 5. 
Redaktören beslutar, eventuellt i samråd med en redaktionskommitté, i alla frågor 
om tidskriftens utgivande, men är ansvarig inför styrelsen, som kan utse ny utgivare 
och redaktör när den finner lämpligt. § 6. Styrelsen kan vid två på varandra följande 
sammanträden ändra dessa stadgar. Den skall i så fall mellan samanträdena 
informera alla i § 2 omnämnda institutioner (som därvid enligt § 2 kan utse ny 
styrelseledamot)." Närvarande vid sammanträdet var följande personer: Dag 
Prawitz, Mats Furberg, Lars Bergström, Ann-Mari Henschen-Dahlqvist, Giuliano 
Pontara och Harald Ofstad. Beslutet inspirerades närmast av diskussioner vid en 
ämneskonferens för filosofi och vetenskapsteori på hösten 1978.

En rättsfilosifisk bok, Causes and Damages (Juridiska föreningen i Lund 1979, 
Distribution: Studentlitteratur) har utgivits av Aleksander Peczenik.

I slutet av mars anordnas för tredje året i följd en vetenskapsteoretisk forsknings* 
konferens "Grundlagen von Wissenschaft und Ethik" i Dubrovnik (Jugoslavien). 
Flera länder är representerade, bl. a. England, Frankrike, Västtyskland, Polen, USA 
och Jugoslavien. Från Sverige deltar Lars Bergström och Harald Ofstad.

En gång om året anordnas vid Uppsala universitet en serie gästföreläsningar, som 
går under benämningen "Hägerströmföreläsningarna". I år är det tioårsjubileum 
för detta evenemang. Varje föreläsningsserie pågår under en vecka. Hittills har 
följande serier anordnats: 1970/71: Konrad Marc-Wogau (Uppsala) om "Axel 
Hägerström och Uppsalafilosofin". 1971/72: Georg Henrik von Wright (Helsingfors) 
om "Kausalitet och frihet". 1972/73: W V Quine ( Harva rd University, USA) om "The 
Roots of Reference". 1973/74: Patrick Suppes (Stanford University, USA) om 
"Probabilistic Metaphysics". 1974/75: Peter Geach (University of Leeds, England) 
om "The Virtues". 1975/76: Alonzo Church (University of California, USA) om 
"Comparison of Russell's Resolution of the Semantical Antinomies with that of 
Tarski". 1976/77: David Lewis (Princeton University, USA) om "Causal Explana
tion". 1977/78: Amartya Sen (University of Oxford, England) om "Welfare and 
Rights". 1978/79: Erik Stenius (Helsingfors) om "Semantik och evidens". I år 
kommer Hägerströmföreläsningarna att hållas av Donald Davidson (University of 
Chicago). Ämnet och tidpunkten för hans föreläsningar har ännu inte bestämts, 
men det blir förmodligen i slutet av maj. Närmare upplysningar kan fås från 
filosofiska insitutionen vid Uppsala universitet, tel 018/11 88 48.
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En professur i teoretisk filosofi biir ledig vid Göteborgs universitet i och med att Ivar 
Segelberg pensioneras. Den har sökts av nio personer: Mats Furberg (Stockholm), 
Peter Gärdenfors (Lund), Dick Haglund (Göteborg), Bengt Hansson (Lund), Helge 
Malmgren (Göteborg), Lennart Nordenfelt (Stockholm), Erik Ryding (Lund), Rolf 
Schock (Stockholm) och Lennart Åqvist (Uppsala). De sakkunniga är Søren Kjørup 
(Roskilde), Dag Prawitz (Stockholm) och G H von Wright (Helsingfors). Provföre
läsningar hålls den 5 och 6 maj.

Vid Uppsala universitet disputerade nyligen Anna-Karin Malmström på en 
avhandling med titeln Motive and Obligation. Disputationen ägde rum den 21 mars. 
Fakultetsopponent var lektor Hans Nystedt från Visby. Avhandlingen har publice
rats i serien Philosophical Studies, som utges av Filosofiska föreningen och 
filosofiska institutionen i Uppsala.

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Thomas Mautner är fil lic i 
filosofi, utbildad i Lund och Göteborg och sedan 1972 Senior Lecturer in Philosophy 
vid The Australian National University. Axel Hägerström var professor i praktisk 
filosofi vid Uppsala universitet under åren 1911-1933, och anses allmänt som en av 
Sveriges mest betydande filosofer genom tiderna. Han dog 1939. Håkan Törne- 
bohm är sedan 1963 professor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Han var 
dessförinnan filosofieprofessor i Khartoum (Sudan). Bengt Molander är forskarstu
derande och amanuens i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. För närvarande 
studerar han dock i Oxford. Helge Malmgren är sedan 1971 docent i teoretisk filosofi 
vid Göteborgs universitet. Han är dessutom med kand, och har tidvis tjänstgjort 
som läkare och som psykolog. Ingvar Johansson blev docent i teoretisk filosofi i 
Göteborg 1973, men är numera docent i vetenskapsteori vid universitetet i 
Umeå.
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