
NOTISER

I I Jaroslav Haseks klassiker Den tappre soldaten Svejk falls på sid 90 
följande yttrande: ”Det är ett ganska egendomligt fenomen, att de små 
tjocka människorna till största delen är godtrogna optimister, medan de 
långa räklarna tvärtom är skeptiker.” Härav kan man dock inte dra slut
satsen att Hasek (eller var det Svejk som fällde yttrandet?) med stor 
sannolikhet själv var liten och tjock. Visserligen måste man nog vara en 
godtrogen optimist för att våga sig på en sådan generalisering, men det är 
ju inte självklart att alla godtrogna optimister är små och tjocka.

I Gunnar Andersson, som är universitetslektor i vetenskapsteori i Umeå, 
har utgivit en bok som heter Criticism and the History of Science: Kuhn’s, 
Lakatos’s and Feyerabend’s Criticisms of Critical Rationalism, Leiden 
(Holland): E J Brill, 1994.

I ”The capacity to feel how the 
infant suffers from wet diapers 
without putting one self in its place 
is a capacity we use daily in rela
tion to people we care about”. Detta 
kan man läsa i en uppsats av Ulla 
M Holm, som för något år sedan 
doktorerade i Göteborg på en femi
nistfilosofisk undersökning om 
Mödrande & praxis (Daidalos 
1993). Huruvida Holm själv ställer 

sig bakom denna teori eller endast 
citerar den feministiska filosofen 
Sara Ruddick framgår inte helt 
klart, men själva teorin är i alla 
händelser högst förbluffande. (Den 
uppsats ur vilken citatet är taget 
heter ”A voice without a body or a 
body without a voice”, och den 
presenterades på en konferens i 
Paris 1993.)

U Stefan Andersson har disputerat i religionsfilosofi (i Lund) på en av
handling med titeln In Quest of Certainty: Bertrand Russell’s search for 
certainty in religion and mathematics up to The Principles of Mathematics 
(1903), Almqvist&Wiksell 1994.

Karl Popper, en av 1900-talets mest kända filosofer, har nyligen avlidit 
i en ålder av 92 år. Han var född i Österrike och undervisade 1947-69 vid 
London School of Economics.
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I LO:s förre ordförande Stig Malm yttrade en gång under en diskussion 
om en eventuell ”förtida” avveckling av de svenska kärnkraftverken 
ungefär följande (som kommentar till Kjell-Olof Feldts åsikt att verken 
borde avvecklas): ”Feldt har rätt när han påpekar att risken blir större ju 
längre man kör verken. Men då blir det speciellt konstigt med förtida 
avveckling, ty verken är ju minst farliga när dom är så unga”. Här har vi 
en form av riskfilosofi som kan ta andan ur vem som helst!

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Staffan Carlshamre är 
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Lund, Sten Lindström är docent i teoretisk filosofi i Umeå, Folke Tersman 
vikarierar som forskarassistent i praktisk filosofi i Stockholm, Ingvar 
Johansson är docent i teoretisk filosofi i Umeå, Ragnar Ohlsson är 
universitetslektor i praktisk filosofi i Stockholm, Christian Bennet är 
forskarassistent i logik i Göteborg och Bo Petersson är docent i praktisk 
filosofi i Linköping.
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