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≥ om innehållet

från och med nästa nummer, 1/2013, övergår Tidskrift för politisk 
filosofi till att bli en ren nättidskrift. Liksom andra tidskrifter i pap-
persformat har vi, särskilt till följd av en lång pressläggningstid, be-
hövt vänta besvärande länge på att kunna publicera antagna texter. 
Vi ser fram emot att kunna göra våra texter tillgängliga på ett be-
tydligt tidigare stadium i fortsättningen. Eftersom det kommer att 
vara fri åtkomst till samtliga texter från den stund de publiceras, så 
behövs framöver ingen prenumeration. Hemsidan kommer under 
de första månaderna av 2013 att göras om radikalt för att passa den-
na nya inriktning. Adressen är densamma som förut: http://www.
bokforlagetthales.se/politiskfilosofi.

Vi avslutar vår era som papperspublikation med ett mycket väl-
fyllt dubbelnummer. Henrik Friberg-Fernros argumenterar för att 
abortlagstiftningar i stil med den svenska bör bli mer restriktiva. 
Författaren når denna slutsats bland annat genom en kritik av den 
populära idén att det är fostrets livsduglighet som ska avgöra hur 
sent i graviditeten som abort får utföras. I »Att försöka permanen-
ta det unipolära ögonblicket» diskuterar Mikael Baaz sambanden 
mellan terrordåden den 11 september 2001 och neokonservatis-
mens genomslag i amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik.

Magnus Jedenheim-Edling intervjuar Sven Ove Hansson, pro-
fessor i filosofi vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Den 
filosofienhet som Hansson startade vid detta lärosäte runt millen-
nieskiftet har vuxit i rask takt, och uppvisat en påfallande effekti-
vitet i att producera doktorsavhandlingar och andra publikationer. 
Hansson är bland mycket annat också redaktör för Theoria, Sveriges 
enda engelskspråkiga filosofitidskrift.

Numret innehåller också fyra recensioner. Kalle Grill skriver om 
Erik Malmqvists bioetiska verk Good Parents, Better Babies och Sofia 
Jeppsson recenserar Hur bör vi handla? av Bengt Brülde och Joakim 
Sandberg, en bok som fått stort genomslag i media. Detta gäller 
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också Birgitta Forsmans religionskritiska Gudlös etik, som recense-
ras av Victor Moberger. En helt annan inställning till religion kom-
mer till uttryck i antologin Gud och hans kritiker, där ett antal kristna 
skribenter granskar den så kallade nyateismen. Recensent är Karl 
Ekendahl.

Dubbelnumrets andra halva är ett tema, »Politiskt aktörskap i 
medeltida och tidig modern filosofi», med professor Lena Hallde-
nius som gästredaktör. Halldenius har skrivit en särskild introduk-
tion till denna avdelning.
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