
NOTISER

U Kant ansåg att den djupaste filosofiska frågan var: vad är människan? Nya 
beslut i den amerikanska kongressen kan besvara denna gamla fråga på ett 
nytt sätt. I den nya lagstiftning kring tobak och rökning som just har antagits 
finns ett påbud om att människor inte skall användas i tobaksreklamen - 
”The Marlboro Man will ride into the sunset”, som Clinton uttryckte det. 
Men även Camels tecknade figur Joe Camel försvinner. Han räknas näm
ligen som människa, därför att han kan röka, fiska och bära smoking. 
Människan är alltså en varelse, som kan röka, fiska och bära smoking, och 
Kants fråga kan anses vara avklarad. Fredrik Stjemberg

U Johannes Persson har disputerat i Lund på en avhandling i teoretisk 
filosofi med titeln Causal Facts, Thales 1997 (Library of Theoria, nr 22).

U Ingar Brink har också hon disputerat i Lund i teoretisk filosofi. Hennes 
avhandling har titeln The Indexical T\ The First Person in Thought and 
Language, Kluwer 1997.

Kontrafaktiska villkorssatser - dvs 
satser av typen ”Om Hitler aldrig 
hade funnits, så skulle andra värld
skriget inte ha inträffat” eller ”Om 
Wittgenstein hade dött i första värld
skriget, så hade Saul Kripke aldrig 
skrivit sin bok om regelföljande och 
privata språk” - är svåra att begripa 
sig på trots att de figurerar rätt ofta i 
vanligt språkbruk. I Per Lindströms 
artikel i detta nummer av Filosofisk 
tidskrift kan man lära sig en del om 
sådana satser och om David Lewis’ 
teori om hur de skall tolkas. Ett 

ganska märkligt exempel på en kon
trafaktisk villkorssats uppmärksam
mades nyligen i gratistidningen Met
ro. Där berättas om frimärksredaktör- 
en på Jönköpingsposten som inte 
gillade ett frimärke med Beatles och 
därför fällde följande replik: ”Hade 
John Lennon levt i dag hade han 
vänt sig i sin grav”. Många bedöma
re skulle kanske vara benägna att 
anse denna sats falsk. Men vem vet? 
Det är nog inte så lätt att bevisa att 
den är falsk.
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