
Partît söker en moralteori som dels löser det tidigare nämnda problemet om 
kommande generationers identitet, dels undviker denna motbjudande konklu
sion, men tvingas erkänna sitt sökande som förgäves. Om min diskussion är 
riktig, framstår detta misslyckande som lättbegripligt: Parfit har ställt felak
tiga adekvanskrav. Men med tanke på de många intrikata problem och 
insiktsfulla observationer som hopas i Parfits bok verkar ändå en tillfredsstäl
lande moralteori mer avlägsen än någonsin.

Parfit har, sammanfattningsvis, skrivit en utomordentligt stimulerande och 
uppslagsrik, men något ostrukturerad, bok - en bok som knappast någon med 
ett seriöst intresse för filosofi kan unna sig att ignorera, ty den kommer säker
ligen att för lång tid framåt prägla den anglosaxiska diskussionen av moralteo
ri, rationalitet och personlig identitet.

Ingmar Persson

Notiser
Vid filosofiska institutionen i Lund arrangerades 29 oktober 1985 en Tema
dag, som syftade till att tala om för omvärlden vilka intressanta saker som 
filosofer idag håller på med, även ur samhällets synvinkel. Det övergripande 
temat ”Filosofi—Samhälle” ville understryka att filosofin behandlar an
gelägna problem. Åtta forskare av olika generation presenterade forskning 
om vitt skilda saker som medicinsk etik, samhällsfilosofi, vetenskapsteori, 
människokännedom, argumentationsanalys, kvalitetskriterier m m. Inbjud
na från HSFR, BFR, näringsliv och kommunala förvaltningsorgan samt all
mänheten lyssnade i Carolinasalen från 9—17.00 med en avslutande allmän 
diskussion om filosofin i samhället. Med över sextio inbjudna deltagare blev 
Temadagen en framgång, som befäste intrycket att Humaniora idag möter 
en allt bredare respons. Temadagen har stötts av Crafoordska Stiftelsen, för 
vilket arrangörerna är mycket tacksamma. Även Rektorsämbetet stödde ini
tiativet på ett mycket aktivt sätt. Syftet är att följa upp med en Proceedings- 
skrift av mindre format.

Bertil Mårtensson

Stellan Welin har redigerat en antologi med uppsatser av svenska veten
skapsteoretiker: Att förstå världen, Doxa 1984.
Tore Strömberg har utgivit Rättsfilosofins historia, andra upplagan, Stu
dentlitteratur 1985.
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På Tidens förlag har utkommit Hur skall vi ha det med jämlikheten? av S O 
Hansson m fl, 1984.
Erik Ryding, som är filosofidocent i Lund, har fått besked av läkare om att 
han kommer att dö inom ett år. Med anledning härav har han nu utgivit en 
mycket läsvärd bok med titeln Karon i luren tutar, som behandlar frågor om 
liv och död och livets mening. Doxa 1985.
Ytterligare nyutkomna böcker är: Kåre Elgmork, Videnskapelig metode. 
Universitetsforlaget, Oslo 1985. Jens All wood och Erland Hjelmquist (utg) 
Foregrounding Background, Doxa 1985. Tore Nilstun och Göran Herme
rén, Utvärderingsforskning och rättsliga reformer. Analys av orsaker och 
effekter, Studentlitteratur, Lund 1984. Arno Werner (utg) Filosofi och kul
tur 2, Etiken och estetiken. Filosoficirkeln, Lund 1985. Rättsfonden har ut
givit Manipulation med människan, Liber 1985, från ett seminarium i febru
ari 1984.
Årets Hägerströmsföreläsare vid filosofiska institutionen i Uppsala har varit 
professor Saul Kripke från Princeton, U.S.A. Hans föreläsningar handlade 
om identitet och tid.
Sven Wedar, som tidigare varit docent i praktisk filosofi vid Lunds universi
tet, har nu utgivit en bok med titeln Realism and validity, Studies in the legal 
theory of Alf Ross, Lund 1985.
Ingmar Persson har utgivit The Primacy of Perception, Towards a neutral 
monism, Library of Theoria No 16, Gleerup 1985.
Professuren i praktisk filosofi i Stockholm efter Harald Ofstad har nu ledig- 
förklarats. Ofstad skall avgå i december 1986.
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der har doktorerat i teoretisk filosofi i Uppsala, Sven Danielsson är docent i 
praktisk filosofi i Uppsala, och Ingmar Persson är forskarassistent i praktisk 
filosofi i Lund.
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