
NOTISER

If I förra numret av FT beskrevs ett rätt knepigt beslutsteoretiskt problem. 
Nämligen följande. Antag att Fortuna erbjuder dig valet mellan låda A 
(som är tom) och låda B (som innehåller 100 kronor), med det ytterligare 
löftet att Fortuna kommer att ge dig 1000 kronor om du väljer irrationellt. 
Du vet att Fortuna alltid håller sina löften, hur ska du välja? Det bör 
tilläggas att detta bryderi först lades fram av Haim Gaifman i Erkenntnis 
1983. Hans Mathlein 

f Ny bok?
För ett par år sedan beställde jag fram Immanuel Kants Die Metaphysik 
der Sitten på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Det var ett exemplar av 
andra upplagan från 1803 med Kants egna tillägg och kommentarer. Boken 
kommer upp ur KB:s källare och levereras över disk. Men vid närmare 
betraktande visar den sig vara ouppsprättad - jag får gå tillbaka och låna 
en papperskniv. I bortåt 190 år har boken legat oläst i KB:s förråd.

Ragnar Ohlsson

U Som tidigare meddelats på denna 
plats har Thomas Nagels bok The 
View from Nowhere från 1986 nyli
gen utkommit i svensk översättning: 
Utsikten från ingenstans, Nya Doxa 
1993. Den svenska versionen recen
serades i Svenska Dagbladet den 5 
december 1993 av historikern Hå
kan Arvidsson. Arvidsson tror, eller 
låtsas tro, att frågor av den typ som 
Nagels bok behandlar, det vill säga 
filosofins klassiska problem, har 
bannlysts i den moderna universi
tetsfilosofin, och speciellt då inom 
den analytiska filosofin. Han säger
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att ”filosofin i stort sett övergivit 
det spekulativa resonemanget både 
som undersöknings- och framställ
ningsform”, samt att det som blivit 
kvar är ”en matematiskt influerad 
form av sannolikhetsexercis”. Detta 
är naturligtvis - och lyckligtvis - en 
missuppfattning. Att det inte stäm
mer kan var och en förvissa sig om 
genom att studera kursplanerna i 
filosofi vid svenska universitet. 
Tyvärr verkar det dock som om 
Arvidssons missuppfattning delas, i 
större eller mindre grad, av många 
andra. Vad kan det bero på?
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U Från Centrum för forskningsetik i Göteborg har utgivits Nr 4 i serien 
Studies in Research Ethics, nämligen Research Ethics in Practice, The 
Animal Ethics Commitees in Sweden 1979-1989, som författats av Birgitta 
Forsman.
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