
Notiser
Thomas Anderberg har begärt plats för följande rättelse: ”1 min översikt över de 
senare årens filosofiska abortdiskussion i Filosofisk tidskrift 3/83 har på sidan 16 två 
förargliga fel insmugit sig. Efter orden ’mindre långt kommet’, rad 2 uppifrån, ska 
en parentes med följande innehåll inskjutas: ’(Glover överger också omedelbart 
denna tankegång)’. Efter rubriken ’d) Potentiella personer' ska det på andra raden 
stå: ’den dal, där andra begrepp som skurits bort med Occams rakkniv ligger och 
skräpar’; alltså inte ’den del”. För övrigt kan påpekas, att sedan artikeln trycktes 
har den däri diskuterade abortdebattören Michael Tooley utkommit med ett stort 
arbete, Abortion and Infanticide (Clarendon Press, Oxford), vari de centrala tanke
gångarna i författarens tidskriftsartikel med samma namn utvecklas och något 
modifieras”.

Rolf Lindborg har översatt och utgivit La Mettries klassiska skrift Maskinen 
människan tillsammans med inledning och kommentarer, Doxa 1984.

Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök har publicerat första numret av 
sin nya tidskrift BRUTUS. Under rubriken Har du fördomar om djur? ingår här 
artiklar av bl a Eva Moberg, Peter Singer, Roger Fjellström, Bengt Hubendick och 
Hans Mathlein.

Annfinn Stigen har nyligen publicerat Tenkningens historic i två band på Gyldendal 
Norsk Forlag, 1983.

Som ett komplement till det danska översiktsverket Vor tids filosofi som kom härom 
året finns nu också Politikens filosofi leksikon, Politikens forlag 1983.

Sören Halidén har utgivit Behövs det förflutna En bok om det gåtfulla vardagslivet, Liber 
1983.

Lars-Gunnar Lundh har disputerat (i psykologi) på en avhandling med titeln Mind 
and Meaning. Towards a theory of the human mind considered as a system ofmeaning structures, 
Uppsala 1983.

Av Ludwig Wittgensteins skrifter har nu publicerats Särskilda anmärkningar, utg av 
GH von Wright i samarbete med H Nyman, övers L Hertzberg, Doxa 1983.

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Bo Dahlbom är forskarassistent i 
vetenskapsteori i Umeå, Torbjörn Tännsjö är docent i praktisk filosofi i Stockholm, 
Ingemar Nordin är forskarassistent i Teknik och social förändring i Linköping och 
Sven Danielsson är docent i praktisk filosofi i Uppsala.

48

teo
Maskinskriven text
Filosofisk tidskrift 1984 nr 1, 48




