
NOTISER

Musikvetaren Hans Keller skriver i boken Essays on Music bl a följan
de: ”The Law of the Excluded Middle says that A either is or is not B, 
whereas in music it goes without saying that A must have it both ways if 
it is to be meaningful”. Man kan undra om detta är ett ovanligt kraftfullt 
- om än egendomligt - sätt att säga att musik saknar mening.

H Ett för redaktören djupt beklag
ligt tryckfel insmög sig i Christian 
Munthes recension av Per Sund
ströms bok Abortetik i ny dager, FT 
nr 3/95. Närmare bestämt föll av
slutningen på den sista meningen på 
sidan 64 bort samtidigt som samma 
öde drabbade inledningen av den 
första meningen på sidan 65. Dessa

två meningar ska lyda som följer: 
”Om PS i de övriga kapitlen mesta
dels lyckas behärska sin dragning 
till predikantrollen slår den här ut i 
full blom. PS säger sig visserligen 
gång på gång vilja vara känslig och 
nyanserad i förhållande till den 
verklighet han beskriver.”

il Göran Bexell, som är professor i etik vid teologiska fakulteten, Lunds 
universitet, har utgivit boken Svensk moralpolitik, Lund University Press, 
1995. Boken beskriver hur en del klassiska moralfrågor, t ex om censur, 
abort, dataintegritet, osv, behandlats i den svenska riksdagen och regering
en sedan 1950-talet.

iJ Georgia Wamke, som är professor i filosofi vid Yale University, har 
skrivit en bok om Gadamer, som nu har utkommit i svensk översättning: 
Hans-Georg Gadamer: Hermeneutik, tradition och förnuft, Daidalos 1993.

Svend Andersen, dansk teolog, har utgivit en bok om den danske teolo
gen och filosofen K E Løgstrup (1985-81). Bokens titel är helt enkelt 
Løgstrup, Anis förlag, Fredriksberg 1995.
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U ”Mer än var fjärde svensk tror 
att utomjordiska varelser ibland 
besöker jorden och åtta av tio tror 
på övernaturliga upplevelser. Men 
knappt var sjätte anser att det finns 

en personlig Gud.” Detta kunde 
man läsa i DN den 20 oktober 1995. 
Uppgifterna har hämtats från uppsa- 
laforskaren Ulf Sjödin. Hur skall 
detta sluta?

Den rumänske filosofen och teologen Andrei Plesu har skrivit en bok 
som kom ut 1988 under titeln Minima moralia. Den har nu utgivits i 
svensk översättning som Tårarnas gåva. Dualis förlag 1995.
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