
Notiser

Peter Nilsson har doktorerat på avhandlingen Empathy and emotions: On 
the notion of empathy as emotional sharing., Umeå Studies in Philosophy 7, 
Umeå 2003.

Bengt Brülde har utgivit Teorier om livskvalitet, Studentlitteratur 2003. 
Boken är en förkortad och omarbetad version av hans doktorsavhand
ling, The Human Good från 1998.

I samband med Konrad Marc-Wogaus uppsats ”Mina filosofiska för
domar”, som publicerades i FT nr 3,2003, uppgavs att denna uppsats nu
mera var svår att få tag i. Det var ett misstag. Uppsatsen har publicerats i 
Henrik Lagerlunds antologi Svenskfilosofifrån Rydelius till He denius, Thales 
1999. Redaktören för FT, vars minne inte är ofelbart, beklagar misstaget. 
Apropå Henrik Lagerlund kan vidare nämnas att han nyligen givit ut en 
annan bok, Filosofi i Sverige under tusen år^ Studentlitteratur 2003.1 för
lagets presentation meddelas att den ”ger en heltäckande bild av hur 
filosofin sett ut i vårt land från skolastiken på medeltiden till den ana
lytiska filosofin på 1900-talet. Vi får möta sådana svenska persordigheter 
som Petrus av Dacia, Georg Stiernhielm, Drottning Kristina, Andreas 
Rydelius, Carl Gustaf af Leopold, Hedvig Charlotta Nordenflycht, Benja
min Höijer, Christopher Jacob Boström, Pontus Wikner, Ellen Key, Hans 
Larsson, Axel Hägerström och Ingemar Hedenius samt många fler både 
kända och okända filosofer. Vid sidan av den historiska översikten in
kluderar boken också två tematiska studier; en över logikens utveckling 
i Sverige och en över tre generationer uppsalafilosofers religionskritik.”

På förlaget Nya Doxa har nyligen utkommit: Richard Wolin, Heideggers 
barn -Hannah Arendt, KarlLöwith, HansJonas och Herbert Marcuse, 2003, 
och Kjell Madsen, Elden och hjulet-en essä om indisk filosofi, 2003.

teo
Maskinskriven text

teo
Maskinskriven text
Filosofisk tidskrift 2004 nr 1, 62-63



Notiser 63

Man brukar ju stava namn med stor bokstav. Men hur är det med namn 
på spelkort. Skriver man ”Hjärter Kung”? Det är kanske inte så bra, för 
han heter ju inte Kung i efternamn. Ska det då vara ”Hjärter kung”? 
Eller ska man säga att hjärter är sorten och kung det individuella och 
skriva ”hjärter Kung”? Det skulle överensstämma med ”svarte Petter”. 
Eller ska det vara ”Svarte Petter”?

På förlaget Daidalos har utkommit William James, Pragmatism, 2003, och 
Stellan Welin, Från nytta till rättigheter. Enpolitisk-filosofisk odyssé, 2003.

Bengt Jacobsson har utgivit en bok med titeln Ingen känner dagen förrän 
solen har gått ner. Litteraturhuset, 2003. Den innehåller korta dikter på 
livsfilosofiska temata som ”Varat”, ”Smärtan”, ”Viljan”, osv. På Bazar 
förlag har utkommit Hur man erövrar världen - en handbokför blivande 
diktatorer av André de Guillaume och Råd från hjärtat av Dalai Lama.

Jonas Larsson har disputerat i vetenskapsteori i Göteborg på avhand
lingen Finitism and Symmetry: An Inquiry into the Basic Notions ofthe Strong 
Programme (Göteborgs universitet, 2003).

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Dag Westerståhl är pro
fessor i teoretisk filosofi i Göteborg, StigKanger var professor i teoretisk 
filosofi i Uppsala, Lars Lindahl är professor emeritus i juridik i Lund, 
Henrik Lagerlund har doktorerat i teoretisk filosofi i Uppsala, PerBauhn 
är docent i praktisk filosofi i Lund, Peter Ekberg är fil.kand. i teoretisk 
filosofi och studerar vid Göteborgs universitet, JözzLzf har doktorerat i 
praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.




