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Vad har hänt de senaste två veckorna; en 17-årig flicka försvunnen och en 6-årig pojke bortrövad av
sin far. Erfarenheter från filmer berättades. Från den lilla världen rapporterades om en gråsparv som
setts kämpa med en popcorn. Vi förfasade oss också över barns dåliga ordförståelse och bristande 
läsning. 

M berättade om boksläppet  ”Dom som aldrig kom hem”  som handlar om 547 omkomna svenska 
piloter under tiden efter andra världskriget, 1946-1989.

Märkligt många haverier som tystades ner och ledde sällan till haveriutredningar som vi är vana vid 
idag. Vilket slöseri med mänskliga och militära resurser. En berättelse fängslade särskilt; om en 
passagerare, Vera Hardelius. 

Det blev lätt att konstatera att vårt flygförsvar idag knappast kan kallas försvar. Bara tre flottiljer 
återstår. Det filosofiska frågan om det troliga med ett krig idag i norra Europa kom vi aldrig in på 
men inställningen till att gå ut i krig för att försvara sitt land (Sverige) har definitivt ändrats 
definitivt efter andra världskriget. 

Kvällens andra tema var ilska – ondska.  Från Alex Schulmans bok ”Bränn alla mina brev” togs 
exempel på onda handlingar. Sven och Karin Stolpe hade inget lyckligt äktenskap vilket resulterade 
i okontrollerat onda handlingar från Svens sida. Är han då en ond människa? Kan ondska 
sammankopplas med både person och handling?

Vi var ganska överens om att onda handlingar ofta har psykologiska förklaringar. Den som begår 
övergrepp har ofta själv blivit utsatt för övergrepp. En förklaring men knappast en ursäkt. Varje 
människa är ansvarig för sina egna handlingar. 
Man måste kunna se godhet och ondska även ur ett filosofiskt perspektiv. Då handlar det inte om att
finna psykologiska förklaringar utan om ett dialektiskt sätt att se på världen. Absolut i stället för 
relativt. 

Hos flertalet av oss finns naturligtvis både ont och gott, men människans kanske mest tydliga 
beteende är att undvika det som gör ont och sträva efter det ger känns bra. Ur det perspektivet kan 
det ju bli så att vi utför onda handlingar av rädsla för att vi själva inte skall drabbas av ont.

Temat ont – gott får vi säker skäl att återkomma till. Säkert med argument från evolutionen.

Jag kan rekommendera en sammanställning som jag gjort av dels de medeltida sju dödssynderna, 
dels Dagens dödssynder enligt Stefan Einhorn
http://perjohanemtell.se/onewebmedia/sjudödssynder.pdf

Vi har nu avslutat höstterminens fem samtal. Jag återkommer i mitten av januari med förfrågan om 
fortsatta samtal under våren. Start måndagen 3 februari, jämna veckor därefter.

/Per-Johan


