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av Jens Ohlin

I sin bok Radical Hope: Ethics in the Face of Cultural 
Devastation berättar filosofen och psykoanalytikern Jonathan 
Lear historien om Plenty Coups, kråkfolkets hövding. När kråk
folkets traditionella sätt att leva gick under mot slutet av 1800
talet, föll det på Plenty Coups att försöka finna en väg framåt, 
där det fort farande var menings fullt att tala om ett kråk folk. 
Det hand lade inte bara om en förlust av land, utan om en förlust 
av hela den referens ram som gjorde det möjligt att förstå vad 
som känne tecknade ett kråk liv. Allt ifrån mod till mat lagning 
tappade sin tradi tion ella mening. Kråk folkets under gång inne
bar inte att de för lorade vissa delar av sina liv, utan att de för
lorade ett sådant liv där deras tidigare hand lingar, tankar och 
för hopp ningar var menings fulla. Efter att folket inter nerades i 
ett reservat hände inget mer. Själva tiden, den tid där menings
fulla saker kunde hända, förlorade sin betydelse.

Kråkfolket dog vad man kan kalla en symbolisk död när 
deras traditionella sätt att leva gick under. För Plenty Coups 
handlade det om att återuppfinna vad det innebar att vara 
kråka, en väg till ett nytt liv för kråkfolket där de kunde känna 
igen sig själva som det kråkfolk de en gång varit utan att för
neka vad som hänt. Svaret på hans fråga om ett hopp alls 
var möjligt för kråkfolket kom till honom i en dröm: kråkfolket 
skulle leva igen.

Profetiska drömmar står inte högt i kurs i vår tid och kan
ske av goda skäl. Men innan vi släpper Plenty Coups dröm, 

låt oss först göra klart vad den inte var. Den var till att börja 
med inte optimistisk. Optimisten ser framtiden som ljus, men 
det är en framtid av samma slag som nuet. För Plenty Coups 
del fanns det inget att vara optimistisk över. Kråkfolkets kul
tur hade redan gått under. Men drömmen var heller inte på 
något enkelt sätt ett önsketänkande. Önsketänkandet undvi
ker verkligheten, och verkligheten var kråkfolkets symboliska 
död. Den dröm som kom till Plenty Coups försökte inte förneka 
vad som hänt och inte heller tala om hur framtiden skulle se 
ut. I stället gav den hopp, ett radikalt hopp om att kråkfolket 
skulle kunna leva på något sätt som ännu inte existerade men 
ändå gick att känna igen som ett kråkliv. För att ett sådant 
hopp skulle vara möjligt krävdes både mod att erkänna den 
förlust som kråkfolket varit med om och ett kreativt nytän
kande om vad ett nytt liv som kråka kunde innebära. Det hopp 
som drömmen ingöt hos Plenty Coups och kråkfolket innebar 
inte bara tillförsikt utan också hårt arbete.

Hopp, till skillnad från optimism, är en visshet om sådant vi 
ännu inte kan se. Enligt Lear, författaren till boken om Plenty 
Coups och kråkfolket, finns det en minimal förutsättning för 
att ett sådant hopp om en väg framåt ska vara tänkbart: tron 
på något slags godhet som överskrider vår egen föreställ
ningsförmåga. Lear är avsiktligt vag vad en sådan tro kan 
omfatta, eftersom han vill undvika att låsa fast den vid någon 
särskild metafysik. Det kan handla om Guds godhet eller om 

Tro och hopp
världens. Tro ska här inte förstås som en specifik uppfattning 
om hur världen är konstituerad. Tro handlar om något mer 
existentiellt ursprungligt: att våga lita på att världen eller Gud 
eller något vill oss väl på ett sätt som vi kanske inte ens ännu 
förstår vad det innebär. 

Som praktiserande psykolog vet Lear mycket väl att det 
krävs tro för att en behandling ska lyckas. Jag måste både 
hoppas och lita på att en förändring är möjlig så att jag till sist 
kommer väl igenom. Ett sätt att beskriva traditionell religion 
är som en förvandlingspraktik där jag i samspel med andra 
människor, berättelser och övertygelser både utövar och 
sätter ord på ett sådant hopp och en sådan tro. Även i en 
tid där traditionell religion har mist sin kulturella självklarhet, 
försvinner inte behovet av att hoppas och att tro: att jag ska 
träffa någon, att barnen ska klara sig, att vi ska ta oss igenom 
klimatkrisen, att kriget ska ta slut. Vad som ofta saknas är 
ett språk att tala om hopp och tro, en gemenskap att dela 
dem med, en rit att hålla sig till. Alternativet till hopp och 
tro är inte vetande utan förtvivlan. Också i vår tid drömmer 
vi om att en annan framtid är möjlig eller att en framtid är 
möjlig över huvud taget. Skulle vi alls vara människor utan 
en sådan längtan?

Ola Sigurdson, professor i tros- och 
livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet
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På mössan som Folkteatern låtit trycka upp för den här före
ställningen står det: ”Alla ska vi dö”. Vid sidan av att vara den 
medvetet irriterande truism jag valt att göra teater på, är det 
också det enda vi med säkerhet vet om tillvaron. 

Första gången jag förstod att livet tar slut, och att alla 
jag älskar ska tas ifrån mig, tänkte jag: så får det inte vara. 
På något sätt måste jag få döden att förstå att mamma och 
pappa och mormor och morfar, och till och med min syster, 
ska vara kvar hos mig. Kanske kan jag övertyga döden att 
försvinna om jag avstår från något jag verkligen tycker om? 
Om jag aldrig mer äter godis? Eller om jag slutar tjuvläsa min 
systers dagbok? Jag var beredd att underkasta mig vilka 
begränsningar som helst. Kärleken som var nedlagd i dessa 
mina offerhandlingar borde kunna upphäva döden. Men tänk 
om de inte skulle ge någon effekt alls?

För att vara på den säkra sidan fortsatte jag att äta godis 
och tjuvläsa dagböcker. Det embryo till magiskt tänkande 
mitt yngre jag bar inom sig tilläts aldrig växa sig stort. Varför 
chansa på ett ovisst scenario? Ska jag göra avkall på något 
i mitt liv vill jag veta med hundra procents säkerhet att det 
finns en belöning att hämta längre fram. Finns minsta risk 
att mitt självspäkande är meningslöst väljer jag godiset och 
tjuvläsningen. Känner jag mig själv rätt, kommer jag att se till 
att alltid sväva i tillräcklig ovisshet för att slippa avstå från 
någonting. Alla ska vi som bekant dö, och varje godisbit kan 
vara den sista. Och samtidigt finns rester av det magiska 
tänkandet kvar: min kärlek kan upphäva döden. 

Jens Ohlin

Alla ska vi dö

SPELREGLER
Rita INTE ett streck mellan prickarna. Du blir rikligt belönad 
om du följer denna regel. Försök inte ens föreställa dig 
vilken figur strecken skulle bilda. Nej, titta inte dit!

Ytterligare en regel säger att du SKA rita ett streck mellan 
prickarna. Om du undviker denna regel kommer ett fasans
fullt straff att åläggas dig inom kort. Stor varning alltså.

Men eftersom du är en rationell människa ska du samtidigt 
TÄNKA SJÄLV, givetvis. Du är fullständigt fri i hur du väljer 
att tolka denna uppgift. Rita din prydliga cirkel, knyckla 
ihop pappret, skit i allt, klottra streck över hela denna text. 
Gör vad du vill. Det är den sista regeln. Tro inte på de övriga 
reglerna. Tänk själv, navigera fritt, följ din egen kompass.  
Vi lämnar dig här. Nu är det upp till dig hur spelet ska sluta. 

Hur svårt kan det vara?

Knep och knåp
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