
Notiser

Sören Halldén, professor emeritus i teoretisk filosofi i Lund, har utgivit
en bok med titeln Hur går det till inom vetenskapen?, Thales 2005. Johan
Modée har doktorerat vid Centrum för teologi och religionsvetenskap
vid Lunds universitet med avhandlingen Artifacts and Supraphysical Worlds.
A Conceptual Analysis of Religion, Lund University 2005.

Vid Göteborgs universitet pågår ett forskningsprojekt om relativism,
med deltagare från både Göteborg och Stockholm. Projektet, som stöds
av Riksbanksfonden, har nyligen givit ut en samling föredrag från en
konferens som anordnades i september 2004: Lectures on Relativism, utg.
av Dag Westerståhl och Torbjörn Tännsjö. Utöver svenska deltagare i
projektet deltar här även några utländska filosofer, nämligen Barry Barnes,
Susan Haack, Max Kölbel, Ruth Garrett Millikan, Barry C. Smith och
David B. Wong.

En samling filosofiska artiklar om Risk och det levande mänskliga har ut-
givits på Nya Doxa, 2005. Redaktörer är Ingar Brinck, Sören Halldén,
Anna-Sofia Maurin och Johannes Persson. Peter Gärdenfors, professor
i kognitionsvetenskap i Lund, har givit ut boken Tankens vindlar. Om
språk, minne och berättande, Nya Doxa 2005.

dödsparadoxen

När vi föds är vår förväntade livslängd säg 75 år. Men när vi blir äldre så
skjuts denna förväntade livslängd upp, så att när vi är 50 år så är den 79
år t.ex. Och när vi är 75 kan vi förväntas leva till 82 osv. Jag vet inte om
dessa siffror stämmer precis men det är inte det som är poängen. Poängen
är att vi statistiskt lever längre ju äldre vi blir.

Detta betyder således att för varje dag som går kommer jag något mindre
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än en dag närmare min förväntade dödsdag. Men oavsett när jag dör så
borde jag ju komma exakt en dag närmare min dödsdag för varje dag som
går. Vilket stämmer?

Niclas Hedell

Claudio Tamburrini och Torbjörn Tännsjö har givit ut en engelsksprå-
kig antologi om moraliska problem i samband med sport och genteknik,
Genetic technology and sport, Routledge 2005. Nitton författare från flera
olika länder medverkar, från Sverige Arne Ljungqvist, Christian Mun-
the, Ingmar Persson och de bägge redaktörerna.

Kristoffer Ahlström är doktorand i teoretisk filosofi i Göteborg, Christian
Dahlman är docent i allmän rättslära i Lund, Torkel Franzén har dokto-
rerat i teoretisk filosofi i Stockholm och är nu verksam vid SICS och
Luleå universitet, Paul Needham är professor i teoretisk filosofi i Stock-
holm, Dag Prawitz är professor emeritus i teoretisk filosofi i Stockholm,
Jörgen Sjögren är universitetsadjunkt vid Högskolan i Skövde, Fredrik
Stjernberg är docent i filosofi i Linköping och Pelle Strindlund är aktivist
och författare.
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