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Vad har hänt sen vårt senaste samtal: 
15-åring skjuten till döds i Malmö. 
Två intressanta föredrag redovisades av några deltagare: Rysshärjningarna på östkusten runt 
Stockholm 1719-21 samt Ulf Danielssons föredrag på Biblioteket om Mörk energi.
Ibland kan egna åkommor vara de viktigaste händelserna, t ex hälsporre som behandlats med 
massage. 

Kvällens tema var Lidandet och hur det kan förädla och leda till Tacksamhet
No pain – no gain. No pain – no glory

Det kan vara så att tacksamheten, tillfredställelsen och lyckan blir uppenbar först efter stor saknad 
eller stort lidande. Den som har allt, eller kan få allt blir inte lycklig utav ännu en ägodel. Höjden av
lycka kan vara att bli kvitt smärtan.

En bra analysmetod för att verkligen förstå innebörden av ett begrepp kan vara att försöka finna 
motsatsord. Motsatsen till tacksamhet är uppenbart otacksamhet, men också kanske otillfredställelse
misstroende, gnällighet.
På motsvarande sätt kan man försöka finna besläktade ord; förnöjsamhet, lycka och meningsfull.

Tacksamhet kan också betraktas ur minst två synvinklar. Den ena handlar om tacksamhet över en 
viss sak eller företeelse, den andra är ett mer allmänt sätt att se harmonin i livet.

Vi konstaterade att ju mer vi får eller ju bättre vi har det desto mindre tacksamma blir vi. När allt tas
för givet, typ att vi inte behöver uppleva krigets fasor, få vård mot sjukdomar och åkommor, inte 
behöva frysa eller svälta – kort sagt när alla basala behov är tillfredställda, då hittar vi alltid saker 
att reta oss på, gnälla över och bli avundsjuka på.

Vi svarade också på frågan om vi själva upplevde tacksamhet som en del av vår personlighet och 
vilka grupper och åldrar där tacksamhet/otacksamhet frodas mest.
Och vilken person som för oss personifierar begreppet tacksamhet. Och uppenbart har tacksamhet 
med lidande att göra för bland förslagen fanns t ex Nelson Mandela som efter långvarig 
fängelsevistelse kunde förlåta sina fångvaktare och komma ut med en positiv syn på livet. 
Egna närstående fanns också med på förslagslistan.

Ett annat kortare tema för kvällen handlade om Greta Tunberg och försök till förklaringar varför en 
sådan aggression riktas mot henne, särskilt av vita äldre män.
Bland klimatförnekare är den nämnda gruppen klart överrepresenterad. Och det kanske inte handlar 
om Greta som person utan vad hon står för.  
Men det kan också vara just Greta som person, en ung tonåring med diagnos som ”vet bättre” än 
dom själva (med uppblåsta egon).

Vi kom också in på Martinus kosmoligi och den svenska litteraturvetaren och filosofen Martin 
Hägglund, verksam vid Yale University i USA och hans senaste bok, Just this Life.

Vid nästa samtalstillfälle, och sista för terminen, 25 november kommer vi beröra kommande 
boksläpp ”Dom som aldrig kom hem”  som handlar om 547 omkomna svenska piloter under andra 
världskriget. Idéer om andra teman mottages tacksamt!

/Per-Johan


