
Notiser
De praktiska filosoferna i Stockholm har anordnat en serie föreläsningar under 
november och december på temat "Hur stoppa upprustningen?" Som föredrags
hållare har inbjudits Johan Galtung, Wilhelm Aubert, Maj Wechselman, Christian 
Bay och Frank Barnaby.

En bok med titeln Den antroposofiske kunskapsvägen har nyligen utkommit på 
Bokförlaget Robert Larsons AB. Författaren, Frans Carlgren, är lärare vid Kristof- 
ferskolan i Stockholm.

Joachim Israel, professor i sociologi i Lund, har givit ut boken Språkets dialektik och 
dialektikens språk (Esselte Studium AB, 1980)

Magnus Selling har utgivit Filosofi, frihet, demokrati med undertiteln "Några 
antydningar" i den skriftserie som utges av Föreningen för filosofi och specialve
tenskap. Distribution: Bokförlaget Doxa.

Sören Stenlund, som är docent i teoretisk filosofi i Uppsala, har skrivit en bok med 
titeln Det osägbara (Norstedts, 1980) i vilken han med utgångspunkt från bl a 
Wittgensteins filosofi angriper vissa fundamentala tendenser inom den analytiska 
filosofin.

Apropå Jean-Paul Sartres påstådda intresse för Sverige och Hägerström, som vi 
rapporterade om i föregående nummer, har Thomas Mautner (som letade fram och 
inledde Hägerström-bidraget i nr 2) skrivit till Simone de Beauvoir för att fråga om 
uppgifterna är riktiga. Hon svarar att Sartre aldrig var i Sverige mer än några dagar, 
att han inte kunde svenska, att han aldrig har studerat Hägerström och att det finns 
många mytomaner som man måste vara på sin vakt mot.

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Lars Hertzberg är docent i 
filosofi vid Helsingfors universitet och vid Åbo Akademi. Hans Mathlein är, liksom 
Gunnar Andrén, lärare i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Vid samma 
universitet är Mats Furberg docent i teoretisk filosofi. Wlodzimierz Rabinowicz är 
docent i praktisk filosofi, och Jan Österberg är doktorand och lärare i samma ämne, 
vid Uppsala universitet. Richard Matz, slutligen, är inte knuten till någon filosofisk 
institution. Han är bl a Heideggeröversättare och bor i Upplands Väsby.
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