
gerar den totala summan av tänkbar skada. Nu kan det förstås tänkas att Regan 
utesluter sådana resultat genom klausulen om ”särskilda omständigheter”. 
Men då åligger det honom att klargöra vilka dessa omständigheter är.

I ett avslutande kapitel (nio) redogör Regan för konsekvenserna av sina postu
lat och teser, med avseende på bl a jakt och djurförsök. Jag skall nöja mig med 
påpekandet, att förmodligen är han alltför kategorisk i sitt fördömande härvid
lag. Det förefaller bl a som om Regan inte tillräckligt tagit hänsyn till vad hans 
eget synsätt inte bara måste tillåta utan också förespråka.

Regan säger i förordet till sin bok, att hans ambition varit att skriva både för 
den allmänt intresserade av djuretik och för fackfilosofen. Jag har en bestämd 
känsla av att han lyckats i detta. Helt säkert kommer vi att höra mer om arbetet 
från fackfilosofiskt håll. Och helt säkert kan också Regans bok, som på så 
många sätt är föredömligt enkel, tilltala den intresserade och debatterande all
mänheten. 

Dan Egonsson

Notiser
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