
   Notiser

Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet har sedan 1962 givit 
ut en skriftserie, Uppsala Philosophical Studies, som nu har kommit till 
nummer 53, en festskrift till professor emeritus Krister Segerberg (på 
hans sjuttioårsdag) med titeln Modality matters, Uppsala 2006. Tjugofem 
författare deltar.

”Mais c’est quoi, la dialectique?” 
”C’est l’art et la manière de toujours retomber sur ses pattes, mon vieux!”
Citerat i Tony Judt, Postwar (London, Heinemann, 2005), s. 597.

Den norske filosofen Lars Fr. H. Svendsen har i svensk översättning utgi-
vit dels Vad är filosofi?, Natur och Kultur, 2005 och dels Mode. En filosofisk 
essä, Nya Doxa, 2006. Anders J. Persson har doktorerat i filosofi vid KTH 
med avhandlingen Workplace Ethics, Stockholm 2006. Gert Helgesson 
har utgivit en bok med titeln Forskningsetik för medicinare och naturvetare, 
Studentlitteratur 2006.

Den franske filosofen Michel Onfrey har på svenska utgivit Handbok för 
ateister, Nya Doxa, 2006. Teologen Elisabeth Gerle har utgivit Mänskliga 
rättigheter för Guds skull, Nya Doxa, 2006. Ordföranden i förbundet Hu-
manisterna, Christer Sturmark, har utgivit Tro och vetande 2.0. Om förnuft, 
humanism och varför människor tror på konstiga saker, Nya Doxa. 2006; en-
ligt förordet, skrivet av Björn Ulvaeus, är det en mycket viktig bok.

Joachim Siöcrona har på sitt förlag Hilaritas översatt och utgivit ett kapitel 
ur den amerikanske generalmajoren E. A. Hitchcock bok om Swedenborg 
från 1858, nämligen det kapitel som tar upp relationen mellan Swedenborg 
och Spinoza. Siöcronas adress är Ålstensgatan 53, 167 65 Bromma.
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Den framstående tjeckiske filosofen Jan Patocka (1907–1977) var en av 
grundarna av Charta 77. Hans bok Kätterska essäer om historiens filosofi har 
utgivits i svensk översättning på Daidalos förlag, 2006.

Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet har till hundrafem-
tioårsminnet av Kierkegaards död utgivit Nutida perspektiv på Søren Kier-
kegaard, i redaktion av Lone Koldtoft, Jon Stewart och Jan Holmgaard, 
Makadam förlag 2005.

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Peter Ekberg är fil. mag. i 
teoretisk filosofi och gymnasielärare i Göteborg, Torkel Franzén var lektor 
vid Luleå universitet men avled nyligen i cancer, Mattias Gunnemyr stu-
derar praktisk filosofi vid Lunds universitet, Anders Hansson är fil. mag. i 
praktisk filosofi i Stockholm,  Jacob Håkansson har doktorerat i psykologi 
och är nu lektor vid Mälardalens högskola, Per Lindström är professor 
emeritus i logik i Göteborg, Thomas Mautner är professor i filosofi vid 
Australian National University.
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