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Påven bad för några år sedan romerna om ursäkt för sådant som kyrkan gjorde på 1500-talet. 
Påven representerar kyrkan under alla tider. Går igen när svenska staten ska be om ursäkt för 
steriliseringar osv. 
 
Jag är skeptisk. 
Skillnad på skuld och ansvar! 
 
Annat exempel – Turkiets oförmåga att erkänna vad som hände armenierna. 
 
Att be om förlåtelse  Försoning  Den förorättade måste släppa taget. 
Offeridentitet, en del av en självuppfattning. Svårt att släppa. 
 
 
Skuld/skam 
 
För mig innebar skuld att jag handlat fel 
Ansvar innebär att jag erkänner ansvar 
Skuld har med liv och relationer att göra. 
 
Skam är något annat. 
Skuld är individuellt medan skam är något jag är. 
Skammen tar tag i självkänslan, något annat än skuld. 
Tyskarna  – kanske?  – mer skam än skuld? 
Skammen äter människan. 
 
 
Puritanism 
 
Inte svenskt 
Teologin i Sverige var fram till WW2 helt knuten till Tyskland. 
 
 
Korståg 
 
Ett helt negativt begrepp 
Tex ”korstågsmentalitet”, något negativt. 
Men positivt för vissa. 
George W. Bush – fundamentalism – han tror själv på vad han säger. Kan inte läsa historia. 
”Crusading” – negativt – även om fundamentalistiska missinärer. 
Koppling till kolonialism och imperialism. 
 
Idag – korståg: Att sprida marknadsekonomi och demokrati. 
 
 
Varför vi? 
 
Imperietanken – kyrkan övertar från Romarriket. 
Idag kanske imperietanken är global. 



Det var viktigt att förankra kolonialismen hos påven, särskilt då den innebar bruk av våld. 
 
Gud vill det 
 
1000-talet, de som for på korståg skulle få botgöring. De ska sona, det vill säga de riskerar 
straff. Det är inte själva dödandet som är poängen utan botgöringen. 
 
 
1941 
 
Många kristna var rädda för kommunismen – ateistisk 
Hitler var mer diffus. 
Å ena sidan såg han de kristna som en stödtrupp – å andra sidan var kristendomen en 
”slavmoral”. 
 
Att använda begreppet korståg var en taktik – och en mycket begåvad sådan. 
 
 
 
 


