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En bok med titeln Kommunikationens förbar utgivits av den engelske 
filosofen D. H. Mellor på Thales, 2003. Boken innehåller föreläsningar 
vid Darwin College i Cambridge av forskare och konstnärer från olika 
områden. Bland andra medverkar Noam Chomsky (lingvistik), Horace 
Barlow (hjärnforskning), Mellor (filosofi), David Lodge (författare) och 
Alexander Goehr (kompositör).

Eugenio Trias bok Att tänka det religiösa har utgivits på Thales 2003. 
Med förord av Oscar Hemer och inledning av Anna-Lena Renqvist. 
Erica Falkenström har utgivit^« vara fri och höra till-om viljan attvarasig 
själv och viljan till anpassning. Svenska förlaget 2004.

Roger Fjellström, docent i praktisk filosofi i Umeå, har utgivit Skol
områdets etik - en studie i skolans fostran. Studentlitteratur 2004. Frank 
Lorentzon har utgivit en doktorsavhandling med titeln Fri vilja?, Acta 
Universitatis Gothoburgensis, Göteborg 2002. R. D. Ingthorsson har 
disputerat på avhandlingen Time, persistence, and causality. Towards a dyna
micview of temporal reality, Umeå 2002. Bo Lindensjö, som är statsvetare 
i Stockholm, har utgivit Perspektiv på rättvisa, Daidalos 2004.

På Dagens Eko sa en reporter i början av mars att det under en viss period 
satt fler personer i fängelse än vad som var möjligt. Detta måste beteck
nas som en verkligt sensationell nyhet.

”Last month I blew 5 000 dollars on a reincarnation seminar. I figured, 
hey, you only live once.” Randy Shakes, citerad i antologin Oxymoronica.

Ingvar Johanssons bok Ontological Investigations An Inquiry into the Cate
gories of Nature, Man and Society, vars första upplaga kom ut på Routledge 
1989, har nu utkommit i en andra upplaga - med ett nytt förord och tre 
appendix - på Ontos Verlag i Frankfurt a. M. Ingvar Johansson är pro
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fessor i teoretisk filosofi i Umeå, men arbetar sedan 2002 och åtminstone 
till slutet av 2007 vid ett forskningsinstitut i Leipzig, som på engelska 
presenteras så här: ”The Institute for Formal Ontology and Medical 
Information Science. This institute was founded in April 2002 as part of 
the Faculty of Medicine of the University of Leipzig. It comprehends an 
interdisciplinary research group, with members from Philosophy, Medi
cine, Medical Informatics and other disciplines, devoted to theoretically 
grounded research in both formal and applied ontology. Its goal is to 
develop a formal ontology that will be applied and tested in the domain 
of medical information science.”

Zoologiprofessorn Sverre Sjölander har utgivit boken Vårt djuriska arv - 
om människans biologiska naturNya Doxa 2004.

I vilken berömd roman, publicerad för lite mer än hundra år sedan, före
kommer följande citat: ”Jag är inte så dum som jag ser ut, sa Platon till 
sina lärjungar”? Den bildade läsekretsen bör väl kunna besvara denna 
fråga utan större ansträngning.

Två personer som för övrigt inte är särskilt lika varandra, nämligen 
USA:S president George W. Bush och den kände filosofen Peter Singer, 
är födda på precis samma dag, den 6 juli 1946. Den senare har skrivit en 
bok om den förre, men sannolikt inte omvänt.
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