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Förra samtalet var ämnet antisionism som vi återknöt till lite kort. I en TV-intervju vittnade en 
familj från Malmö hur rädda barnen var att nämna sitt judiska påbrå i skolan med risk för 
trakasserier och förföljelse. Det kan vara lätt att säja att man ska kunna stå upp för den man är och 
vilken bakgrund man har. Och gör man det så kan toleransen för den minoritetsgruppen bli större. 
Så har åtminstone skett på den allra sista tiden med samerna där förföljelse och trakasserier håller 
på att vändas till en positiv syn på samekulturen. Det gäller framför allt de senaste åren då flera 
konstnärer trätt fram. Men det krävs onekligen en visst mått av civilkurage att i alla lägen våga stå 
upp för vem man är.
Varför lär vi oss inte av historien? ...kan man fråga sig. Och vad är det som bidrar till att barn, som 
själva inte har någon kunskap om judendomen mobbar skolkamrater med judiskt påbrå. Uttrycket 
”det var säkert i säck innan det kom i påse” är säkert relevant.  

Till denna kvälls samtalstillfällen hade Marianne tagit på sig att leda samtalet kring ämnet ”Sorg 
och saknad genom åren”. Bakgrundsmaterial i mejl (något förkortat av mig) hade gått ut till 
deltagarna i förväg:

Jag startade 2013 Flygvapnets  första anhöriggrupp och har varje år sedan dess ordnat större eller
mindre sammankomster för de anhöriga. Vi delar alla den sorg som följer på en nära anhörigs 
oväntade bortgång – som ju flyghaverier är. Jag har suttit i timmar och pratat med förtvivlade 
anhöriga som aldrig tidigare pratat om sin sorg. En sorg som slår rätt igenom hela familjer, som 
förlamar och hindrar. 
Mina funderingar efter många många samtal:

✔ Sorg – en hjälp att komma vidare 
✔ Sörjer alla på samma sätt eller....
✔ Läker tiden alla sår
✔ Blir sorgen mindre om man trycker ner sina känslor och inte pratar om den bortgångne?
✔ Ändrar sorg karaktär över tid
✔ Många har dåligt samvete över att livet går vidare och ny partner kommer in i bilden – har 

man inte rätt att åter bli lycklig?

Vi var faktiskt alla överens om att det bästa sorgearbetet sker genom öppenhet och samtal. Men det 
är inte alltid lätt. Att sorgen har olika karaktär och att människors reaktioner varierar var vi klara 
över. Alla som är i sorg måste ses för den individ hen är och behandlas med respekt därefter. Det 
kan vara viktigt att å ena sidan inte tränga sig på å andra sidan också kunna visa att man ser och 
förstår den sörjande. Mycket har ändrats bara från den tidigare generationen här i Sverige. Det finns
också stora kulturella skillnader, t ex mellan nord och syd i Europa. 
 
Vi kom också in på frågan om ritualer vid dödsfall (att ”gå bort” är inte ett bra uttryck). Samtidigt 
som det kan vara en trygghet för efterlevande att känna till den avlidnes önskemål så kan också  den
dödes tydliga önskan i stort och smått utgöra en hemsko för de efterlevande. Om möjligt är säkert 
dialog mellan familj och den döende ett bra sätt att undvika tvister, konflikter och bekymmer.
Att en nära anhörig avliden person lever vidare i oss och våra medvetanden är naturligt. Men om 
detta tar sig i uttryck som att det t ex firas födelsedagar och att det ständigt påminns om den avlidne 
kanske det inte alltid är så bra.

Kvällen andra samtalsämne var Bernts: De estetiska ämnenas plats i skolan.
Efter en lång inledning om egen levnadsbana var vi helt på det klara med hans principiella ställning,
som många av oss också delade. Det gjordes en mängd kloka inlägg:



➢ Skolan uppgift är att ge en allmänbildning
➢ Skolan måste ge oss faktakunskaper som fungerar som ett skelett i våra allmänkunskaper
➢ Pisaproven tar inte någon hänsyn alls till annat än de teoretiska ämnena
➢ Bild är viktigt för i många sammanhang i livet arbetar vi med bilder och får intryck från 

bilder
➢ De estetiska ämnena stimulerar till bättre inlärning av de teoretiska
➢ Pedagogiken och lärarens entusiasm spelar stor roll. Man kan sjunga i sig kunskap
➢ Skolan fostrar oss till samhällsmedborgare – på gott och ont. I en värld som betonar 

konkurrens blir också de ämnen viktigast som stärker oss i den konkurrensen viktigast.
➢ Inte lätt att försörja sig på kunskaper inom de estetiska områdena (annat än i extrema 

undantagsfall)
➢ Ska skolan uppgift vara att ge barnen av de vill ha och tycker är roligt eller vad de behöver 

(vem det nu är som definierar det?)
➢ Trots allt – det finns skolor som på ett bra sätt kan kombinera specialintressen, t ex estetiska,

med de nödvändiga grundkunskaperna.

Till nästa samtalstillfällen, 26 febr, kommer Per att leda samtalet kring Brott och Straff och 
Margareta kring ett okänt ämne.
Anne-Louise fixar något enklare fika

/Per-Johan


