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NOTISER

några filosofer som dött under 2016

William Craig, Ann-Mari Henschen-Dahlquist, Hilary Putnam, Håkan 
Törnebohm, Morton White, Mary Hesse, Dale Jacquette, Robert Fogelin, 
Solomon Feferman och Dudley Shapere.  

nya böcker

Fysikern Ulf Danielsson har utgivit en bok om jorden, dess klimat och 
bräckliga tillstånd ur ett kosmiskt perspektiv, Vårt klot är så ömkligt litet, 
Fri Tanke 2016.

På förlaget Fri Tanke har även utkommit en bok med titeln Islam och 
toleransens framtid (2016). Den innehåller en dialog på över hundra si-
dor mellan hjärnforskaren och ateisten Sam Harris och författaren och 
politikern Maajid Nawas.

Statsvetaren J. Mikael Olsson har utgivit boken Hedonismen och dess 
kritiker (2016) på förlaget Café 60 media.

Ett litet häfte med titeln Filosofi i fickformat har utgivits av Richard 
Ohlsson på förlaget 33 sidor. Läsaren får här, på 33 sidor, ”en första in-
blick i vad filosofi är men framför allt en djupare förståelse för dess prak-
tiska nytta”. Författaren är bibliotekarie i Kalmar.

Darwin, den försynte revolutionären är en biografi av Stellan Ottoson, 
Fri Tanke 2016. Med förord av Nils Uddenberg.

Svenska litteratursällskapet i Finland och Apell förlag i Stockholm 
har utgivit en antologi med titeln Tankens utåtvändhet: Georg Henrik von 
Wright som intellektuell. Boken har utgivits 2016 till hundraårsminnet 
av von Wrights födelse 1916. Redaktörer är Johan Strang och Thomas 
Wallgren. Tretton författare medverkar, däribland Merete Mazzarella, 
Lars Hertzberg och Svante Nordin. von Wrights populära skrifter och 
roll som utomakademisk intellektuell ställs i centrum.

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Sama Agahi är dokto-
rand i teoretisk filosofi i Stockholm, Lars Bergström är professor emeri-
tus i praktisk filosofi i Stockholm, Jakob Håkansson Eklund är psykolog 
och universitetslektor vid Mälardalens högskola, Richard Gustavsson 
har masterexamen i Chinese Studies vid Leiden University i Holland 
och Ingvar Johansson är professor emeritus i teoretisk filosofi i Umeå.
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