
semantik osv). Däremot kan den säkert med fördel användas som bredvidläs- 
ningsbok. Genom det speciella perspektivet tillmötesgår Andersson och Furberg 
ett säkerligen stort intresse hos många elever, och dessutom blir andra bety
delsefulla aspekter av de filosofiska problemen belysta. Ett av bokens bättre 
inslag just med tanke på undervisning, är den större mängd övningar man låtit 
ingå i den löpande argumentationen. Skarpsinnigt får dessa läsaren uppmärk
sammad på att många av de centrala punkterna i de filosofiska resonemangen 
är oklara och omstridda, och de tvingar henne att självständigt använda och 
ta ställning till vad hon nyss läst. Möjligen kan man invända att några av dem är 
en aning ledande med tanke på författarnas egna teorier, vilket för övrigt kan 
sägas om hela boken. Å andra sidan blir Om världens gåta därmed ett gans
ka uppfriskande inslag bland de övriga lite tråkiga och opersonliga grundböc
kerna. 

Folke Tersman

Notiser

Thomas Anderberg och Ingmar Persson har utgivit en antologi med titeln A bort
etik, Doxa 1987. De författare som medverkar är Joel Feinberg, Judith Jarvis 
Thomson, R M Hare, Michael Tooley, Leonard M Fleck och L W Sumner.

Följande är en mycket tänkvärd definition: ”En formalist är en person som en
dast kan förstå sådant som är meningslöst”.

Den framstående filosofen W V Quine fyller 80 år i vår. I samband härmed hed
ras han med en internationell konferens i Saint Louis den 9 till 13 april. Konfe
rensen skall uteslutande handla om Quine’s filosofi, och Quine skall själv bidra 
med ett föredrag. Från Sverige deltar Lars Bergström.

Teologidocenten Carl-Henric Grenholm i Uppsala har utgivit en tjock bok med 
titeln Arbetets mål och värde, en analys av ideologiska uppfattningar hos LO, 
TCO och SAF i 1970-talets debatt om arbetsorganisation och datorisering, Upp
sala 1987. Teologin är uppenbarligen samhällstillvänd.

Häromdagen utspann sig följande samtal i korridoren på en filosofisk institution 
någonstans i Sverige: — Teorin om att tiden är cyklisk är inte lika populär nu 
som den var tidigare. — Nej, men om den är sann, så kommer den att bli po
pulär igen.

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift:
Svante Nordin är docent i idé- och lärdomshistoria i Lund, Ingmar Persson är 
forskarassistent i praktisk filosofi i Lund, Kjell Svensson är doktorand i praktisk 
filosofi i Stockholm, Hans Rosing är lärare i filosofi vid Åbo Akademi och Folke 
Tersman är doktorand i praktisk filosofi i Stockholm.
Omslag: Christian Svärds hammar.
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