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1. Inledning 

På senare tid har korstågen åter kommit i fokus, inte minst på grund av ökade spänningar mellan 

Europa-USA och delar av den muslimska världen.
1
  

   Det har kommit ut flera filmer, böcker, artiklar om korstågen på sistone. Dessa handlar 

framför allt om kända personer som Saladin, Rikard Lejonhjärta eller belägringar som Jerusalems 

fall, men korstågen har även mindre kända episoder som det inte talats eller skrevs så mycket om. 

En sådan episod var då de olika folkliga korstågs arméerna plundrade i Ungern (1096-1097), trots 

att Ungern tillhörde den västkristna världen. I min analys kommer jag att lägga vikt vid 

händelserna i Ungern delvis på grund av min bakgrund som född i Ungern och delvis för att 

plundringen i Ungern kan likställas med massakern av judarna under det första 

korståget(1095-96) i Tyskland men nämns ändå knappt i tidigare historieböcker. Ytterligare en 

orsak till mitt val av ämne är att det finns för lite litteraturer om vilka skillnader det finns i 

historieböcker mellan olika länder när man beskriver det första korståget. Och om det finns 

skillnader, skiljer det sig med tiden. Med denna uppsats vill jag bidra till att täppa den eventuella 

kunskapsluckan.  

   Om man slår upp ordet korståg i en uppslagsbok får man reda på att det är ett medeltida kristet 

krigståg mot hedningar, främst till Det heliga landet för att befria Jerusalem från muslimerna.
2
  

   Korståget legitimeras av katolska kyrkan och påven, med målet att befria det heliga landet. 

Mellan 1096 och 1272 fanns det sammanlagt 8 korståg som uppfyllde dessa kriterier men jag 

kommer endast att analysera det första korståget.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Roos, L. Att studera medeltiden. 2008. s.133 
2
 Malmströ,. S. Bonniers Svenska Ordbok. s. 298 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Marc Bloch, den franske medeltidshistorikern och grundaren till Annales-skolan, påpekade bland 

annat att man genom jämförelser mellan olika länder kan upptäcka nya fenomen och nya 

perspektiv.
3
  

   Syftet med denna uppsats är att undersöka om beskrivningen av första korståget har förändrats 

i utvalda böcker över olika tidsperioder i svenska och ungerska historieböcker, samt att 

undersöka om det finns några skillnader i beskrivningen mellan länderna och om olika politiska 

ideologier påverkade vad som skrevs om korståget. I Genom att analysera hur första korståget 

skildras i Sverige respektive Ungern får man även ett indirekt inblick i hur ”öst och väst” tolkar 

samma fenomen, men även vad två länder med olika historiska identiteter (Nord- och 

Centraleuropa) lägger betoningen på när de skildrar samma historia.  

   Ett intressant ämne inom det första korståget är plundringen i Ungern, som det inte skrivs så 

mycket om, men då flera tusen västerländska kristna mördas utan någon religiös motivation.  

 

1 Finns det skillnader eller likheter i hur det första korstågets orsaker beskrevs i svenska och 

ungerska historieböcker? 

2 Vilka var huvudaktörerna i det första korståget 1095-1099 enligt böckerna? Finns det 

eventuella skillnader? 

3 Hur beskrevs massakern mot judarna och finns det skillnad hur plundringen i Ungern beskrevs i 

de undersökta böckerna? 

4 Finns det skillnad i hur Jerusalems belägring beskrevs i de ungerska och svenska böckerna? 

 

 

 

                                                             
3
 Dahlgren, S & Florén., A. Fråga det förflutna, 2007. s. 196 
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1.2 Avgränsning 

Uppsatsen begränsas tidsmässigt till perioden mellan år 1095 och år 1099. Denna period är 

belägen i högmedeltid. Geografiskt begränsas det till på områden från Medelhavsvärlden och 

Centraleuropa till Mindre Asien och Mellanöstern. Analysen begränsas till sammanlagt 6 

historieböcker, 3 ungerska och 3 svenska, som skrevs mellan 1910-2006. 

 

1.3 Forskningsläge  

Under historien har korstågen betraktats från olika utgångspunkter och förståeligt råder det inte 

någon enighet idag heller. Vi har en del primärkällor som skrevs under korstågstiden. Ett 

exempel är Anna Komnena, som var dottern till den bysantinske kejsaren Alexios I Komnenos 

och skrev en krönika över sin far. Den ger oss viktig kunskap om hur de kristna i öst betraktade 

korstågen.
4
  

   Ett annat exempel är den tyska historikern Ekkehard av Aura som själv gjorde en pilgrimsfärd 

till Jerusalem i korsfararnas fotspår 1101. Ekkehards verk , Hierosolymita, beskriver det första 

korståget och att redan från början fanns skilda uppfattningar om själva korstågsrörelsen. Han 

beskriver hur befolkningen i nuvarande Tyskland såg ner på de som lämnade allt för att strida för 

något okänt. Han skildrar även hur korstågexpeditionen fick dåligt rykte då korsfararna kom i 

strid med andra kristna när de färdades genom Ungern.
5
  

   Den engelska historiken Steven Runciman beskriver, i sitt kända verk History of the Crusades 

(1951), korstågen som en tragisk och destruktiv episod. Enligt honom var det heliga kriget en 

enda lång handling av intolerans i Guds namn, som är synd mot den helige Ande. En liknande 

syn hade författaren och historikern Geoffrey Barraclough. Hans syn var att korstågen var en 

manifestation av en ny aggressiv anda, som kännetecknade den västliga civilisationen och inte ett 

försvar av kristendomen i väst. Han betraktade inte de latinska staterna i Mindre Asien som 

civilisationens utposter i de otrognas värld, utan som instabila kolonialt exploaterade områden. 

Många moderna forskare förkastar den och betonar istället korstågens defensiva karaktär. 

                                                             
4
 Wibeck, S. Korståg 2007. s.  18-19 

5
 Roos, L. s. 116 
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Människor under medeltiden var helt övertygade om att kristendomen var hotad av muslimska 

fiender.  

   Den tyske historikern Carl Erdmans epokgörande värk, Korstågstankens uppkomst 1935, 

ändrade inriktningen på studiet av korstågen. Ideologin och andligheten kom nu i centrum. 

Erdmanns tes var att det verkliga motivet till det första korståget var att hjälpa den bysantinska 

kejsaren Alexios Komnenos i Konstantinopel mot hans muslimska fiender, vilket länge var en 

accepterad förklaring, men nutida forskare har dock förkastat teorin. Påven Urban II kan ha haft 

två skäll till att utlysa korståget, det ena att hjälpa de kristna i Bysans och den andra att befria 

Jerusalem från de otrogna. Påven Urban II:s tal handlade om att befria Jerusalem även om han 

också nämnde de kristna i öst. Den katolska kyrkan och de ortodoxa hade splittrats 1054, 

Erdmann hävdade att korstågen skulle vara ett sätt att ena kyrkan igen.
6
 

   Sedan början av 1980-talet har forskningen skjutit fart internationellt. Detta har bland annat 

resulterat i olika tolkningar av korstågen. 

   Den amerikanske professorn Giles Constable delar upp uttolkarna av korstågen i fyra 

kategorier: 

- traditionslisterna som menar att ett riktigt korståg måste gå österut, antingen för att 

hjälpa de kristna eller för att befria Jerusalem och att korstågen slutade i och med att 

korsfararstaten föll i Palestina 1291. Återerövringen av Spanien, de nordiska korstågen 

mot Baltikum med mera betraktas som andra typer av krig. 

- pluralisterna definierar ett korståg, oavsett geografiskt mål, som ett krig auktoriserat av 

påven. Korstågen omfattar återerövringen av Spanien, krigen mot kättare och de nordiska 

korstågen mot venderna och andra folk, Baltikum, Finland, och Ryssland. 

Korståghistorien avslutas 1798, då Napoleon tar över Malta. 

-popularisterna menar att korstågens karaktär låg i en profetisk kollektiv hänförelse bland  

bönder och proletariat i Västeuropas städer, ett exempel på det är barnkortsågen sommaren1212. 

- generalisterna anser att varje definition är begränsade och att all kamp med religiös anda 

betraktas som ett korståg. 

                                                             
6
 Wibeck, S. s. 19-22 



8 

 

   Idag accepterar de flesta den bredare tolkningen, nämligen pluralisternas definition.
7
  

I tidigare forskning har framförallt Robert Ohlssons c- uppsats: Korstågen i läromedel i historia 

(2003) och (red) Laszlovszky Jozsef, Majorossy Judit, Zsengeller Jozsefs bok, Ungern och 

Korstågen (2006) varit viktiga för min uppsats.  

   Robert Ohlssons undersökning är en komparativ studie av olika läromedel i historia mellan 

åren 1912 och 2003(1912, 1949,1992, 2003). I undersökningens syfte ingår ett "vi" mot "dem" 

perspektiv. Hans undersökning försöker påvisa om det över tiden skett förändringar i 

läromedelsböckerna utifrån "vi" och "dem" perspektivet och i anknytning till en 

identitetsbildning. Bland Ohlssons resultat måste tre lyftas fram. Det ena är att läromedel från 

1912 och 1949 innehåller nationalism som inte framkommer bland läromedel skrivna senare.  

Det andra är att en mer personfixerad berättelse (1912, 1949) förändrades till ett mer generellt 

berättande (1992, 2003) och den tredje är att religiösa aspekter som framkommer i böckerna från 

1912 och 1949 har försvunnit från läromedlen skrivna 1992 och 2003. Ohlssons c-uppsats är av 

intresse för min uppsats på grund av likheterna gällande ämnesval och undersökningsperiod.
8
 

   Boken Ungern och Korstågen fokuserar på korstågen och dess samband med Ungern med 

anledning av att liknande forskning inte har publicerats på senaste årtionden i Ungern. Boken vill 

fylla denna lucka. Boken lägger även stor vikt på senaste hundra årens politiska ideologi och dess 

vrångbildande effekt och inte minst kyrkans religiösa synvinkel som påverkade bedömningen av 

historiska händelser. Boken konstaterar att korstågen beskrevs idealistiskt och romantiskt vid 

århundradets början, men den tendensen försvann i senare beskrivningar. Ett forskningsresultat 

som beskrivs i boken är att bilden av korstågsrörelsens bastanke att sprida den västliga 

civilisationen försvinner och istället ersätts med en mer kompakt och balanserad bild bland annat 

på grund av den nuvarande konflikten mellan kristendomen och islam. Boken beskriver även 

olika länders arbeten/publiceringar om korstågen och nämner ett intressant exempel som visar oss 

att ordet korståg betyder olika i olika länder. Det ungerska ordet för korståg är ”korskrig” och 

lägger betoningen på krig medan i engelska, franska eller tyska uttrycks som crusade, crousade, 

kreuzug framkommer kriget endast dolt. Bokens forskningsresultat är viktigt i mitt arbete av två 

orsaker. För det ena blir det väldigt intressant att jämföra bokens hypotes om att politiken 

                                                             
7
 Wibeck, S. 23-24 

8
 Ohlsson, Robert. C uppsats, https://dspace.hh.se/dspace/handle/2082/1793 



9 

 

förvränger böckernas innehåll och för det andra beskrivs händelserna under det första korståget i 

Ungern detaljerat och var till stor hjälp i min 3:e frågeställning där jag redovisar konflikten 

mellan korsfararna och ungrarna.
9
  

 

1.4 Metod och material 

I min undersökning av historieböcker kommer jag att använda mig en komparativ metod. Den 

syftar på att belysa likheter och skillnader i beskrivningen av det första korståget i de utvalda 

historieböckerna.  

   Analysdelen av uppsatsen består av fyra delar/frågor. Frågornas syfte är att belysa likheter och 

skillnader i de ungerska och svenska böckerna. Alla fyra frågorna undersöks med samma metod. 

Varje fråga innefattar tre tidsperioder (1910, 1980, 2000). I varje tidsperiod jämförs en ungersk 

och en svensk historia bok, som följs av en sammanfattning. Analysen av de tre tidsperiodernas 

sammanfattningar leder slutligen till en slutsammanfattning. De fyra slutsammanfattningarna 

kommer att belysa de olika tidsperiodernas historiesyn på det första korståget. Även skillnaderna 

mellan olika tidsperiodernas böcker kommer att belysas och diskuteras. 

   Böckerna valts ut med ambition att bearbeta en bok från tidig 1900 -tal, en från 80-talet och en 

från 2000-talet på respektive ungerska och svenska. En felkälla i tolkningen kan vara att böckerna 

från de olika tidsperioderna inte kan likställas med varandra. Gentemot böckerna valde jag 

tidsperioderna medvetet för att kunna synliggöra förändringar som har skett i historieskrivning 

och uppfattningen av samma historiska händelse (det första korståget) de senaste hundra åren. 

Böckerna skrivna på 1910-talet valde jag eftersom på den tiden karaktäriserades 

historieskrivningen av en national-romantiskt historiesyn. 80-talets böcker valde jag på grund av 

dess historematerialistiska historiesyn, som var karaktäristiskt i historieskrivning framför allt i 

kommunistiska länder som Ungern. 2000-talets böcker valde jag för att kunna jämföra böckerna 

från tidigare tidsperioder med de senaste rönen samt att kunna se om det har framkommit någon 

ny information om det första korståget under de senaste åren.  Förutom komparation kommer jag 

                                                             
9
 Laszlovszky, Majorossy, Zsengellér. (red.) Ungern och Korstågen 2006 s 3-12 



10 

 

även att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt, det vill säga ett tolkande förhållningssätt, 

som dock kan präglas av min egen samtid. 

Presentation av material: 

Järnriddarna; Rida till Jerusalem; En bok om första korståget, Arnold Norlind, 1918, 

Stockholm. Boken handlar helt och hållet om det första korståget. Allmänbildningens bibliotek (A 

müveltség könyvtára), Dr. Márki Sándor, 1910, Budapest. Boken är en historisk atlas som 

presenterar forn- och medeltiden. En hel kapitlen, Korsfarare och riddare handlar framför allt om 

första korståget. 

   Världshistoria i bilder (Világtörténet képekbe), Kulcsári Zsuzsanna, 1981, Budapest. Boken 

omfattar perioden från urtid till 1640. Ungern och korstågen; Riddarorden och dess minne 

(Magyarország és a keresztes háboruk; Lovagrendek és emlékeik), red. Laszlovszky, Majorossy, 

Zsengellér, 2006, Gödöllö. Boken presenterar Ungerns roll i korstågens historia samt 

riddarordens närvaro i Ungern. Boken presenterar processen då forskningen om korstågen blev en 

del av den ungerska historieforskningen och lyfter fram processens svårigheter som innebar att 

efter 1945, under den marxistiska vetenskapens tid, trängdes religionsvetenskapen i bakgrund och 

under en viss tid till och med förbjöds. 

   Korståg: västerlandets heliga krig; Sören Wibeck, 2007, Lund. Wibeck beskriver korstågen 

och dess betydelse väldigt detaljerat i sin bok. Han gör en tolkning som överensstämmer med den 

senaste forskningen. Även den kristna och den muslimska världen beskrivs vid tillfället som ger 

en bra grund till att förstå dåtidens samhälle. Boken är en översiktarbete om korståg. Wibeck 

använder bysantinska, arabiska och västerländska källor. Wibecks detaljerade bok går noggrant 

igenom de åtta korstågen till Det heliga landet.  Världshistoria, Bonniers; red Erling Bjöl, 1984. 

Boken ger en överblick över världshistorien och är lättöverskådligt med rika illustrationer och 

historiska kartor.  

 

1.5 Analysverktyg  

I denna uppsats kommer jag bland annat att undersöka om böckerna jag undersökte följer den 

historiografiska utvecklingen i Europa mellan 1900- och 2000-talet. Vad innebär historiografi? 

Sven Lilja, historiker, diskuterar begreppet i sin bok Historia i tiden och beskriver att historiker 
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genom tider har flera gånger omarbetat och försökt förbättra betydelsen av sitt 

verksamhetsområde. Han skriver även att ”Studiet av denna historia kallas historiografi och 

handlar om historieskrivningens, historieforskningens och historieundervisningens historia.”   

   Den historiografiska utvecklingen i Europa mellan åren 1900 och 2000 beskrivs enligt 

följande.
10

 Den västerländska historiesynen dominerades av den så kallade historismen under 

1800-talet, vilket innebar att man koncentrerade på det extraordinära och individuella i historien. 

Fokusen läggs på enstaka händelser och för historien betydelsefulla aktörer. ”Historia blev 

aktörsorienterad, politiskt inriktad och ideografisk till sitt kunskapsintresse.”  Genom noggranna 

experiment, ville man på ett tydligt sätt påvisa historiska skeenden. 11 Leopold von Ranke, en av 

revisionismens företrädare, uttryckte det enligt följande. Man skulle rekonstruera hur det 

verkligen varit. Empirin blev av stor betydelse i den rådande forskningssammanhang och denna 

historiesyn hade sitt ursprung i romantiken.12
  

 

   Andra världskriget blev av stor betydelse för den historiska forskningen, vilket medförde en 

ny medvetenhet hos historikerna. Detta innebar att man började forska kring bland annat de 

konsekvenser som mänskliga misslyckanden kan medföra. Den så kallade revisionistiska 

historieskrivningen fick med detta en snabb utveckling. Revisionismen strävar efter förändring av 

en rådande historiesyn och är ingen egen historiesyn i sig själv. Denna historieuppfattning 

ifrågasatte tidigare vetenskapliga teser som innan kriget innebar en fokusering kring Europa med 

dess stater och romantiska nationalism. 1950-talet var en tid då den historiska vetenskapen gick i 

revisionismens tecken d v s en minskning av den nationalromantiska historieuppfattningen och 

politisk ensidighet.
13

I den historiografiska utvecklingen var en brytningstid på 1960-talet. Under 

denna tid skedde stora förändringar vad det gäller historieämnet. Under revisionismen fick bland 

annat socialhistorien sin genombrytning och med detta skapades utrymme för nya 

forskningsområden såsom arbetarrörelse, kvinnohistoria, familjehistoria, demografi och 

lokalhistoria. Detta förde med sig att nya specialdiscipliner bildades och möjligheter till 

specialiseringar inom ämnet ökade.14Under 1960-talet började den historiska forskningen att 

                                                             
10 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 7 
11 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 21-35 
12 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång varit (1998) s. 51-52 
13 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 61-65 
14 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång varit (1998) s. 64, 83- 84 
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präglas av utomeuropeisk historia. I Sverige var det nästan ett måste att vara internationellt 

inriktad i sin forskning. Västvärlden sveptes genom av en vänstervåg vid slutet av 1960-talet som 

även påverkade den historiska forskningen som i sin tur resulterade i den så kallade 

historiematerialistiska inriktningen, eller Marx lära.
15

Enligt denna historiesyn drevs förändringen 

av ekonomin och inom forskningen koncentrerade man sig på olika klasskamper som förekommit 

i samhället, t ex aristokratins exploatering av bondeklassen under feodalismen, kapitalismens 

framväxt ur det feodala samhället och relationen mellan ägare, teknologi och arbetare.
16

  I början 

på 70-talet fick historiematerialismen sitt genombrott och en stor del av forskningen under denna 

tid fokuserade på industrialiseringsskedet på 1800-talet och 1900-talets första tre, fyra 

decennier.
17

 Denna riktning mot modern historia var annorlunda gentemot den forskning som var 

vanlig tidigare (t ex under 1950-talet) då forskningen fokuserade på äldre historia så som 

senmedeltiden och som ovan nämnt var marxistiska influenser tydliga inom forskningen inom 

denna tidsperiod. 1970-talets början karaktäriserades av ekonomisk nedgång och politisk 

turbulens.
18

  Den ekonomiska nedgången påverkade även forskningsvärlden. 1960-talet 

präglades av optimism och ekonomisk välfärd som möjliggjorde nya stora forskningsprojekt. 

Dessa fick dock ett abrupt slut under 70-talets första hälft på grund av den ekonomiska krisen 

som drabbade stora delar av världen, inklusive Sverige. 

    ”Sextiotalets radikala optimism förbyttes mot sjuttiotalets slut i mer defaitiska attityder.” I 

början av 1980-talet toppade den ekonomiska nedgången och under samma tid präglades den 

historiska forskningen av stagnation, något som resulterade i färre avhandlingar inom 

historieforskningen. Under detta decennium skedde en del förändringar, trots stagnationen.  

Istället för att vara inriktad mot kvantitativa, demografiska och sociala strukturer, inriktades nu 

historieforskningen mot antropologiska frågeställningar och problem. Den kvantitativa 

forskningen utbyttes mot den kvalitativa.
19

  

   Efterfrågan på en mer lättläst, folkligt skriven historia ökade under 1990-talet i och med att 

allmänhetens intresse för historia ökade påtagligt. Detta ställde högre krav på historikerna 

                                                             
15 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 65-66,72 
16 Åmark, Klas, ”Histografi 2: Svensk historieskrivning” i Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en 

gång varit (1998) s. 68 
17 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 89 
18 Hadenius, Stig, Modern svensk politisk historia, (2003) s. 145 
19 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 106 
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avseende språk och innehåll. Under detta årtionde hände återkopplingen till historismen (som 

dominerade historieskrivningen före andra världskriget). Historikernas tillgång till kunskap har 

ökat påtagligt under denna decenniet. ”Det är först under de senaste decennierna som vi fått 

grundliga kunskaper inom områden som social historia, arbetslivshistoria och ekonomisk 

historia…”
20

  

 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 presenteras en historisk bakgrund över det första korståget. Kapitel 3,4,5 och 6 

kommer att innehålla en kvalitativ analys av de sex historieböckerna. I varje kapitel bearbetas en 

frågeställning. I kapitel 7 kommer därefter resultaten från de olika analyserna att sammanvävas i 

slutsatser. 

 

2 Historisk bakgrund 

Politiskt dominerades medelhavsområdet i början av 1000-talet av fyra stormakter, nämligen de 

tre islamiska kalifaten i Cordoba, Kairo och Bagdad samt det bysantinska riket. Dessa stormakter 

hade motstridiga intressen på flera områden och förde krig med varandra. Under 1000-talet 

försvagades de fyra gamla stormakterna, och folk från periferin trängde in. Från 1009 var det 

muslimska Spanien uppdelat i småstater, och 1031 avskaffades kalifatet formellt. Därmed låg 

vägen öppen för kristna erövrare från norr.
21

Längre österut, i Syditalien, hade riddare från norra 

Frankrike (norrmaner) i början på 1000-talet upprättat ett rike som under följande år expanderade 

på bekostnad av bysantinarna och araberna. År 1071 erövrade de Bari, den sista bysantinska 

besittningen på italiensk mark, och år 1091 fullbordade de erövringen av Sicilien från araberna. 

Bon I Nordvästafrika gick fatimidernas välde under omkring 1050, då almoraviderna, ett 

berberfolk från öknen, trängde in och grundade ett nytt rike. Längst i öster övertog en turkisk 

stam, seldjukerna, kontrollen över den muslimska världens gamla centrum Bagdad år 1055, och 

vände sig sedan mot väster.  

                                                             
20 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång varit (1998) s. 72 
21

 Malmström Sten. Bonniers Svenska Ordbok, 1998. s. 20-22 
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   Där erövrade de Syrien och Palestina, och tillfogade den bysantiske kejsaren ett förkrossande 

nederlag vid Manzikert i Armenien år 1071.
22

 En turkisk arme belägrade Jerusalem samma år 

men lyckades inte ta staden från dessa fatimidiska garnison förrän två år senare.
23

 Under de 

följande åren erövrade de seldjukerna hela Mindre Asien. År 1092 upplöstes seldjukernas rike i 

väst efter ett tronskifte. Mindre Asien och Syrien delades i en rad småriken, där de gamla 

stormakterna Bysans och Egypten med viss framgång försökte återvinna förlorade positioner.
24

 

Den inrepolitiska situationen i Syrien, splittringstendenserna i det vidare seldjukiska riket och 

fatimidernas försvagning i Egypten var en viktig del av bakgrunden till att det kristna Europa 

gick till angrepp mot Levanten.
25

 Vad som direkt utlöste korstågen var dock kejsar Alexios I:s 

plan på att återerövra de bysantinska besittningar som gått förlorade till seldjukerna i Mindre 

Asien. För att genomföra detta ville han ha europeiska legotrupper. Det var detta önskemål som 

påven Urban II utnyttjade då han i Clermont i Sydfrankrike mot slutet av år 1095 kom med sin 

berömda appell om att befria den heliga graven från de vantrogna.
26

  

 

2.1 Deltagarna i det första korståget 

Agitationen till förmån för korstågen fick stor genklang bland adeln i de franska territorierna och 

i det tysk-romerska kejsardömets norra delar. Det första korståget saknade inte bara en enhetlig 

politisk ledning, utan led även brist på soldater. Varje furste ledde sina egna styrkor och handlade 

på egen hand, även om det fanns vissa absolut nödvändiga överenskommelser. I spetsen för 

korsfararna i Lorraine och Tyskland ställde sig storherren Gottfrid av Bouillon som härstammade 

från hertigarna i Bologna och var släkt med karolingerna och som från 1087 var hertig av Nedre 

Lothringen. Han sålde eller pantsatte senare sina ägor – bland dessa även sitt slott i Bouillon, som 

köptes av biskopen i Liège – för att kunna utrusta och underhålla sina styrkor. Sin fortsatta 

politiska bana ansåg han av allt att döma vara hopflätad med den eventuella framgången av 

expeditionen bortom Medelhavet. Förutom detta verkade han knappast ha varit äventyrligt lagd; 

vid oenigheter i diskussioner med korstågens andra härförare sökte han samförstånd.  

                                                             
22

 Malmström S. Bonniers Svenska Ordbok, 1998. s. 20-22 
23 Wheatcrow A. De otrogna, 2006. s. 252-253 
24

 Malmström S. Bonniers Svenska Ordbok, 1998. s. 20-22 
25 Knut Helle. Bra Böckers: Världshistoria, 1984.s. 86 
26 Knut Helle. Bra Böckers: Världshistoria, 1984. s. 86 
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   Korsfararna i Provence leddes av Raimond IV av Saint-Gilles, greve av flera sydfranska 

områden samt Toulouse. Kring Bohemund från Taranto samlades Syditaliens normandiska 

riddare, som – i motsats till Gottfrieds och Raimonds grupper – endast utgjorde en liten trupp. 

Den normandiska furstens äldsta son Robert Guiscard hade länge väntat på ett sådant här tillfälle. 

Vid uppdelningen av faderns arv hade han endast fått ett litet rike, Taranto, vilket naturligtvis inte 

var tillräckligt för den här makthungriga mannen. ”Även andra namnkunniga feodalherrar, som 

Hugo av Vermandois, Robert av Flandern, Robert av Normandie och Stefan av Blois, anslöt sig 

till kampanjen.”
27

 Den franske kungen Filip I:s yngre bror Hugo räknade med att han tack vare 

sin position skulle få leda korståget, men spelade sedan endast en mindre roll. Vid sin vistelse i 

Rom, som han besökte innan sin avfärd mot öst, fick han ta emot en gyllene ”Petersflagga” som 

tecken på att det här var fråga om ett heligt krig. Robert av Normandie, som fick tillnamnet 

”Kortstövel”, var bror till den engelske kungen Wilhelm II. Urban II:s uppmaning föll inte bara i 

god gjord hos adeln utan även hos de breda folklagren. Peter Eremiten, som av folket betraktades 

som helgon, härstammade från Picardie. Från hans viktigaste predikningar som han höll vintern 

1095-1096 fick folket veta att de inom kort skulle kunna befrias från fattigdom och förtryck. 

2.2 De fattigas korståg 

Den första gruppen av de som följde Peter påbörjade sin färd mot det Heliga landet i mars 1096. 

Det var framför allt människor från Picardie som strömmade till. I truppen ingick även några 

mindre feodalherrar som Walter Tomhänt och Lambert den Fattige.”Korsfararna under ledning 

av Walter och Peter mottogs väl av den bysantinska kejsaren Alexios I, även om bönderna och 

riddarna inte tedde sig på ett sätt som turkarna hade förställt sig den anländande hjälpen.”
28

 

Korsfararna fick mat, husrum och ett visst ekonomiskt stöd. När de odisciplinerade korsfararnas 

övertramp blev för många förde Alexios över dem till Mindre Asien, men varnade dem för att 

inlåta sig i strid utan en här bestående av riddare. De plundrande och rövande korsfararna nådda 

trakterna av Nikaia där de den 21 oktober 1096, efter att ha vunnit några smärre framgångar, 

slutligen besegrades av seldjukerna. De flesta av korsfararna och många i deras följe föll i 

striderna, bland dem även Walter Tomhänt. De som tillfångatogs såldes som slavar. Böndernas 

                                                             
27

 Tonhaizer T, Egyetemes Egyháztörténelem, 2000. s. 120 
28 Zöllner W, A kereszstes háboruk története, 1980. s. 101 
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alla ägodelar föll i turkarnas händer. Vid tidpunkten för katastrofen uppehöll sig Peter i 

Konstantinopel. Han lyckades övertala kejsaren att rädda en liten omringad grupp; dessa sålde 

sina vapen till bysantinerna och reste hem igen. Så slutade ”folkets korståg”, som frigjorde en 

enorm kraft hos bondebefolkningen och som väckte deras förhoppningar och drömmar, men som 

slutade i lika stor besvikelse och tragik. 

2.3 Upprättandet av kungariket Jerusalem 

De syriska seldjukernas nederlag var en gudagåva för Fatimiddynastin, eftersom det var 

seldjukerna som för inte så länge sedan hade tagit ifrån dem Palestina. Liksom Alexios I 

utnyttjade fatimiderna korsfararnas framryckningar till att återvinna det land de hade förlorat.
29

 

De besatte också Jerusalem och jagade bort den av Damaskus avhängige eremiten. De egyptiska 

trupperna hade hösten 1098 trängt fram till områden kring Beirut. Varje vidare framryckning från 

korsfararna skulle betyda krig med Kairo. Den egyptiska vesiren sammantyckte fullständigt till 

att frankerna skulle besätta norra Syrien, men att de besatte Palestina, som så länge hade tillhört 

fatimiderna, kunde han inte tillåta. För att undvika militära sammanstötningar med korsfararna 

och för att uppnå samförstånd med dem visade Al-Afdal sig även villig att säkerställa fri väg mot 

Jerusalem och att erbjuda varje upptänkligt stöd. De frankiska härförarna däremot, som ville göra 

verklighet av sina egna landbesättningsambitioner, var som alltid mycket mer beroende av sina 

underlydande och stämningen bland dem. Därför kunde de inte acceptera Kairos erbjudande. De 

hade haft Jerusalem som mål och bakom deras kampanj stod kyrkan med sin egen kristna 

ideologi. ”Fatimiddynastin förhandlade samtidigt även med Bysans. 

   Alexios Komnenos betraktade, alltsedan de händelser som hade utspelat sig i Antiochia, de 

korsfarande furstarna som löftesbrytare som inte brydde sig ett dugg om Östroms intressen.”
30

 

Han ville inte ha med det planerade anfallet på Palestina att göra. Liksom Antiochia var 

Jerusalem väl skyddad på grund av sitt geografiska läge. Staden ligger på en bergsplatå som 

endast kan nås från norr; på alla andra sidor är den skyddad av dalgångarna Kedron och Hinnom. 

Visserligen hade de kraftiga befästningarna som härstammade från romarnas tid på senare tid 

                                                             
29 Pörtner Rudolf, A szent sir hadmüvelet, 1985. s. 59-97 
30 Pörtner Rudolf, A szent sir hadmüvelet, 1985. s. 59-97 
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blivit hårt åtgångna av striderna mellan seldjuker och fatimider, men Iftihar ad-Daulam, Egyptens 

nye härskare, hade utfört de mest nödvändiga reparationerna. Iftihar förfogade över en betydande 

militär stryka, och han gjorde allt han kunde för att vidta ytterligare säkerhetsåtgärder inför mötet 

med de annalkande korsfararna. Därför förvisade han de kristna, gjorde vattentäkterna utanför 

staden obrukbara och skingrade boskapshjordarna. Allt detta gjorde det utomordentligt svårt att 

belägra staden. Stadens enskilda delar omringades framför allt från norr och sydväst och det var 

även från dessa håll som anfallen kunde inledas. Det första anfallet den 12 juni misslyckades. 

Riddarna blev alltså tvungna att ännu en gång förbereda sig på en långvarig belägring. 

Korsfararhären fick inte bara moraliskt stöd, utan även ekonomiskt bistånd. Liksom egyptierna 

hade länsat Jaffa utan strid, kunde här de skepp från Genua och England som förde med sig mat 

och utrustning för belägringen lägga till. Under tiden belade fatimidernas flotta hamnen med 

blockad. Till slut gjorde sig korsfararna den 13 juli åter redo för ett anfall mot staden. Två stora 

belägringstorn, som stod under Gottfried Bouillons och Raimond av Toulouses befäl, fördes fram 

till muren. Efter hårda strider lyckades anfallarna vid middagstid den 15 juli tränga in i den heliga 

staden, som snart helt och hållet var i händerna på korsfararna. Det var endast några 

motståndsfickor i moskén al-Aqsa, i det så kallade Salomons tempel och i citadellet, Davids 

Torn. De blodiga händelser som utspelade sig i Jerusalem gjorde djupt intryck på många platser. I 

Egypten började fatimiderna inse vilken motståndare de stod inför. Under och efter stadens 

”befrielse” visade korsfararna den religiösa vördnad som tillkom de heliga platserna; i Heliga 

gravens kyrka sa riddarna sina tacksägelser för segern med tårar i ögonen. Men rövandet och 

mördandet löste inte de politiska och militära problem som följde. Man var tvungen att besluta 

om Jerusalems framtid och därmed även om utgången av hela korståget, inte minst för att en 

Egyptisk befrielse här redan var på väg. Den juridiska statusen vad gällde korsfararnas nya 

centrum var föremål för häftiga meningsskiljaktigheter. Urban II hade med avseende på detta inte 

gett några otvetydiga anvisningar. Den 29 juli 1099 gick han bort, och kunde därmed inte heller 

göra något vidare i ärendet. Den 22 juli 1099 höll de mest inflytelserika kyrkliga och världsliga 

ledarna ett möte för att välja en ny härskare. Av olika anledningar blev endast Raimond av 

Toulouse och Gottfried Bouillon föremål för diskussion. Gottfried blev den som utsågs.
31

  

                                                             
31 Erdödy János, A keresztes lobogok alatt, 1994. s. 72 
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3. Det första korstågets orsaker 

3.1 Järnriddarna rida till Jerusalem: en bok om första korståget, 1918 

Enligt boken Järnriddarna, det var inte enbart religiösa motiv som låg bakom korståget mot 

Östern utan även andra skäl spelade in, framför allt äventyrslusten, men även utsikten att få driva 

handel. 

   Den sistnämnda orsaken ska man inte underskatta och har från första början haft ett stort 

inflytande på kortågsrörelsens gång. Det var de italienska handelsstäderna, som nu började röra 

på sig, Amalfi först, senare Pisa, Genua och Venedig. Vid tillbakaträngandet av saracenerna från 

Sicilien ville alla stärka sin makt och detta genom sina orientaliska förbindelser. 

   Till själva grunden av korstågsrörelsen har de ekonomiska intressena inte bidragit särskilt 

mycket. Handelsmän endast utnyttjade denna rörelse liksom sina andra köpmannaresurser.
32

  

   Boken beskriver ena orsaken till det första korståget enligt följande: 

Viktigare var då vandrings- och äventyrlustan, som särskilt satt kvar hos det folk, som sist kommit til 

skaplig ro, normannerna. Dessa hade sedan mitten av elfte århundradet även satt sig fast i Syditalien och 

kommo här direkt med de otrogna. Siciliens erövring som var fullbordad kort innan de egentliga korstågen 

vidtogo, kan räknas med bland de rörelser, som föregrepo och förebildade desamma. De nyktert lagda 

normannerna strävade efter ett rent världsligt mål, men den religiösa hänförelsen har dock även här spelat 

in.
33

  

Enligt ovanstående citat hade normannerna stor betydelse i korstågens uppkomst. Av bokens 

beskrivning får vi även reda på att utmed alla fronterna i vår världsdel var det kamp mot 

Muhammeds anhängare. På Spanska halvön hade den länge pågått men under det elfte 

århundradet blev det ännu våldsammare. De sydfranska riddarna hjälpte sina trosbröder i kampen 

och bidrog till erövringen av Toledo 1085, som bidrog till att tanken på en kamp mot de otrogna 

fick alltmera rotfäste. Det framkommer även i boken att seldjukernas erövring av Mindre Asien 

och några av öarna i Egeiska havet var en viktig orsak till korstågets uppkomst. Det bysantinska 

                                                             
32

 Norlind, A. Järnriddarna; Rida till Jerusalem; En bok om första korståget, 1918. s. 23 
33
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väldets existens hamnade med dessa erövringar i fara. Bysans var viktig för kristendomen då det 

räknades till kristendomens utpost. Boken nämner att kejsaren Alexios I Komnenos vände sig till 

Västerlandet för hjälp, men frågan var om det fanns någon makt i Västerlandet som kunde ta till 

handling.  

   Det har pågått strider sedan länge mellan kristendomen och islam och kyrkan har ännu inte 

gett upp enhetstanken, drömmen om gudsstaten.
34

  

 

3.2 Allmänbildningens bibliotek (A müveltség könyvtára), 1910 

Enligt boken Allmänbildningens bibliotek, det var inte den grekiska kejsaren säkerhet som utlöste 

det första korståget. Den västerländska kristendomen hade flera olika intressen i korståget, som 

till exempel ekonomiska, återförena östkyrkan till väst, säkra pilgrimsfärden till Jerusalem (vilket 

ansågs lättast genom att återerövra Jerusalem), men framför allt att förhindra arab och seldjuk 

muslimer från att erövra den europeiska delen av Medelhavsländerna. En tanke som dök upp 

inför det första korståget var om kristendomen är tillräcklig stark i Europa för att ena de olika 

nationerna (franker, italienare, tyskar, engelsmän, norrman, ungrare) som tidigare krigade mot 

varandra.
35

 Ingen härskare, varken den hedniska grekiska kejsaren och den förbannade 

tyskromerska kejsaren eller den franska kungen, har fått tala i kristendomens namn, detta fick 

endast göras av påven. Påven krävde förläningsed av de europeiska furstendömen, men inget land 

ville offra sin politiska frihet. Den här gången vände sig påven inte till furstendömen utan till 

folket, det kristna samhället och bad de skydda den kristna friheten. 

   Kyrkan ville ha politisk makt genom korstågsrörelsen, enligt boken som beskrivs enligt 

följande citat:36
  

 I II Urbans glödande tal var det lika mycket politisk beräkning som i III Leos handling, när han nästan 300 

år tidigare krönte Karl den Store. De här två oväntade beslut gjorde påvenskapet till politisk makt; den ena 

lierade sig med kejsaren, den andra med folket och bägge var beredda att använda den ena mot den andra. 
37

 

                                                             
34 Norlind, A. s. 26-27 

35
 Márki, Sándor. Allmänbildningens bibliotek (A müveltség könyvtára), 1910. s. 543-544 

36 Márki, S. s. 543-544 
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Boken nämner även att bönderna ville rymma från elände, sjukdom och livegenskap samt 

motiverades av möjligheten att skaffa sig byten som gjorde att de deltog i korståget.38
  

 

3.3 Sammanfattande av 1910-talets böckers skillnader, likheter 

Likheter avseende det första korstågets orsaker i den svenska (Järnriddarna rida till Jerusalem: en 

bok om första korståget, 1918) respektive ungerska (Allmänbildningens bibliotek) boken: 

 seldjukernas erövringar som tvingade väst till handling 

 kampen mot muslimerna 

 enhetstanken i västkyrkan  

Skillnader: 

 Den svenska boken nämner att den grekiska kejsaren ber väst om hjälp, men beskriver 

inte hur väst tänker eller reagerar på detta. Den ungerska boken förkastar tanken att det 

skulle vara den grekiska kejsarens säkerhet som utlöste det första korståget. 

 Den ungerska boken betonar kyrkans politiska strävan som en orsak till korstågsrörelsen. 

 Den svenska boken betonar normannernas erövring som en bidragande roll i 

korstågsrörelsen, medan den ungerska boken nämner inte ens normannerna. 

 Den ungerska boken nämner Europas enande mot öst, istället för att kriga mot varandra, 

medan den svenska boken inte nämner detta. 

Båda böckerna anser att det hot seldjukerna utgjorde stor betydelse för det första korstågets 

uppkomst, som tvingade väst till handling. En annan viktig likhet var den västliga kyrkans 

enhetstanke, som båda böckerna nämner. Detta kan förklaras med att båda böckernas beskrivning 

om det första korståget belysas ofta från en religiös synvinkel. De här två böckerna anser den 

grekiska kejsaren roll vara olika i det första korståget. Den svenska boken nämner att den 

grekiska kejsaren bad om hjälp, medan den ungerska boken utesluter att väst handlade för 

kejsarens skull. I den ungerska boken samt i allmänhet i ungerska historieskrivningen finns en 

tendens att väst anses skyldig för att ha övergav Ungern både vid 1241 tatarers erövring och 1526 
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turkarnas erövring av Ungern. Detta gör det lättare att förstå varför boken tar ställning vid att väst 

handlade enbart för egen räkning och inte för den grekiska kejsarens rike. 

 

3.4 Världshistoria i bilder (Világtörténet képekbe 1981) 

Boken nämner flera orsaker som har lett till det första korståget. Dessa var nästan uteslutande av 

socioekonomisk karaktär. Boken nämner endast en orsak som inte var av socioekonomisk 

karaktär, nämligen den försämrade pilgrimsfärden till Det heliga landet på grund av seldjukerna, 

men man får inte reda på hur stor betydelse detta har haft som utlösande orsak i det första 

korståget.
39

 En viktig anledning, enligt boken, förutom böndernas religiösa 

övertygelse/hänförelse, var längtan att befrias från livegenskap, från det ständiga krigandet i väst 

Europa samt från hungersnöden. Boken beskriver det enligt nedan: 

förutom belöning på andra sidan, hoppades de på rikedom och nytt fosterland där de kunde leva fria och i 

välstånd
40

  

Efter bönderna, presenteras adelsmäns intressen i korståget. Riddarna kom iväg efter bönderna 

och förutom religiös hänförelse, även de leddes av äventyrslust och möjlighet till skapande av 

förmögenhet. I Europas mest utvecklade länder, framför allt i Frankrike och Italien fanns det 

redan många egendomslösa eller småbrukare. På många ställen var det bara den förstfödda sonen 

som ärvde jordegendomen och storgodsägarna bredde ut sig allt mer på de svagas bekostnad. 

Många herrar rymde till öst från betygande lån. Italienska städer hade också intressen i korståget, 

som anslöt sig allt intensivare till handeln i Levante. Boken beskriver det enligt följande: 

Det hade avgörande betydelse att härska över Medelhavet, komma åt hamnen i Levante, tränga tillbaka 

seldjukerna, utkonkurrera Bysans från handelns omsättning
41

  

Således de italienska handelsstäderna ville genom det första korståget bli kvitt två rivaler, detta 

oberoende av religiös tillhörighet. Enligt boken styrdes de av ekonomiska skäl. 
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3.5 Världshistoria, Bonniers, 1984 

Det första korståget markerar ett nytt expansionsförsök, trots att Palestina inte var något naturligt 

expansionsområde för jordhungriga europeiska adelsmän. Det fanns gott om mark på mycket 

närmare håll som de hade kunnat ta beslag på. Enligt boken, hade de italienska städerna 

handelsintressen i området, men de hade även skäl att frukta ett krig där deras handel kunde 

skadas. Initiativet kom från den västliga kristenhetens religiösa överhuvud, nämligen påven: 

På konsiliet i Clermont i södra Frankrike gav påven Urban II en skildring av den nöd och det trångmål som 

hade kommit över de kristna i Österlandet under seldjukernas herravälde, och hur Kristi fiender hade gjort 

sig till herrar över de heliga platserna och nu hotade med att lägga under sig ännu större områden av den 

östra kristenheten:” 
42

 oss, att vi är födda till att se vårt folk och den heliga staden bli förstörda!...Beväpna 

er med Guds nitälskan, bröder, bind svärdet som livet, rusta er och var den väldiges söner
43

   

Boken beskriver hänförelsen som spred sig över den västra kristenheten som ledde till Jerusalems 

erövring fyra år senare. Enligt boken motiverades påven troligtvis av att skydda pilgrimerna i Det 

heliga landet samt hjälpa det bysantinska riket, medan korsfararnas mål var att erövra Jerusalem. 

Jerusalems betydelse beskrivs enligt nedan: 

Pilgrimsfärderna till Jerusalem hade ökat kraftigt tiden dessförinnan, och Den heliga staden, platsen för 

Frälsarens levnad, lidande och död, var ett dominerande inslag i tidens religiösa medvetande. Korståget var 

ett uttryck för en religiös väckelse som grep både aristokratin och de lägre klasserna.
44

 

Enligt boken utesluter inte detta andra motiv som äventyrslust, ära, men kanske framför allt en 

önskan att skaffa rikedom genom att plundring i Öst som hade rykte om sin rikedom.45 

3.6 Sammanfattande av 1980-talets böckers skillnader, likheter 

Det är stor skillnad mellan böckerna avseende det första korstågets orsaker. Det framkommer 

tydligt att det första korstågets orsaker förklaras från helt olika aspekter och helt skilda orsaker 

anses viktiga. 

 den ungerska boken beskriver socioekonomiska orsaker, medan den svenska boken lyfter 

fram kyrkans roll, som för första gången vill inta ett militärt ledande roll.  

                                                             
42 Bjöl, Erling (red). Bonniers lexikon: Världshistoria 1984. s. 19 
43 Bjöl, Erling (red). Bonniers Lexikon: Världshistoria 1984. s. 19 
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 de italienska hamnstädernas roll bedöms helt olika, enligt den ungerska boken hade de 

intressen i att delta i korståget, medan den svenska boken förkastar det och påtalar en risk 

projekt med korståget. 

 Den ungerska boken beskriver framför allt en historiematerialistisksyn. 

 Den svenska boken tar upp människornas religiösa medvetande, medan den ungerska 

boken inte nämner ens det. 

Båda böckerna karakteriseras av materialistisk historiesyn, men i den ungerska boken 

framkommer detta mer tydligt. En förklaring kan vara att Ungern var ett kommunistiskt land och 

som korstågets orsaker angavs framför allt socioekonomiska faktorer, ex konflikten mellan 

bönder och aristokratin. I den svenska boken får även kyrkan roll samt folkets religiösa 

medvetande som orsak till det första korståget. Det skrivs inget om religionens betydelse som 

orsak till korståget i den ungerska boken, som ånnyo kan förklaras med att Ungern stod under 

kommunistiskt styre under 80 talet och att religionen inte nämns i boken representerar den 

rådande konflikten mellan staten och katolska kyrkan. 

 

3.7 Korståg 2006 

Enligt boken Korståget, ena orsaken till det första korståget var Jerusalems förlust och beskrivs 

enligt nedan: 

Pilgrimskulten gjorde att heliga platser förstorades i de troendes ögon. Resande predikator berättade så 

levande om Jerusalem att en del människor förväxlade den jordiska staden med den himmelska. Jerusalem 

fick stark symbolsik betydelse och förlusten av staden till kristendomens fiende väckte starka känslor.
46

  

 

Enligt boken vissa sociala faktorer gynnade korstågsrörelsen, t ex förstfödslorätten, att äldste 

sonen hade företräde till arvet: 

 

Denna tingens ordning började tillämpas i ökande utsträckning norra Frankrike på 900 talet, i syd Frankrike 

och Tyskland på 1000 talet. Yngre söner fick därmed ingen egen jordegendom utan tvingades välja mellan 

en karriär inom kyrkan eller ett äventyr utomlands att få eget territorium.
47

 

 

Men detta var ingen primär faktor enligt boken. Boken beskriver att vissa forskare förnekar 

sambandet, och enligt deras resonemang kan det hända att vissa av deltagarna drogs till 
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möjligheten att kunna plundra, men det finns gott om exempel på när korsfararna (stormän och 

vanliga) led av fattigdom under resorna. Det var många som dog av pilgrimsfararna på väg till 

Jerusalem under första korståget och enligt boken tyder sådan offervilja på djup övertygelse, 

medan andra forskare såg en ekonomisk opportunism hos stater i väst som en orsak.
48

Italienska 

städer som Amalfi eller Venedig hade byggt händelseförbindelser med både den bysantinska och 

den islamiska världen och dessa handelsleder betydde att Orienten var redan känd innan 

korstågen började. De italienska Stadestaterna gjorde goda vinster, men det kommersiella 

intresset var inte ledande i korstågsrörelsen.
49

 

   Boken nämner bland korstågens orsaker konflikten mellan normannerna och Bysans, men 

beskriver inte närmare på vilket sätt detta påverkade korstågets utveckling. Enligt boken kan inte 

hatet mot islam eller muslimerna räknas till korstågets orsaker och beskrivs enligt nedan:  

Det existerade råa stereotyper och missförstånd som att muslimerna var avgudadyrkare och fantastiska 

historier florerade om profeten Muhammed. Men sådana idéer var alldeles för vaga för att människor skulle 

lämna hem och familj och bege sig ut på ett farligt och dyrt äventyr i avslägset land.
50

 

Boken anser att forskningen kring korstågen under senare årtionden har fokuserat lika mycket på 

de bakomliggande idéerna i väst som på händelserna i öst. Tidigare har korstågen som nämnts 

ofta betraktas som händelser i marginalen av den västeuropeiska historiska utvecklingen. Men 

idag har medeltidshistoriker blivit angelägnare att integrera korstågen på ett bredare sätt i 

utvecklingen av den västerländska civilisationen. En viktig tanke har varit just att utforska de 

faktorer som låg bakom entusiasmen för korstågen.51 

 

3.8 Ungern och Korstågen 2006 

Enligt boken, påven Urban II genom att utlysa korståget, ville han visa kyrkans spirituella kraft 

gentemot världshärskarna utan att hamna i öppen konflikt (målet var att avleda den politiska 

uppmärksamheten från kyrkans organisation) Målet med korståget var således att skaffa sig ett 

större politisk makt. Påven påpekade även möjligheten till att återfå kontrollen över territorier 

som den separerade östkyrkan har blivit beslagtagen på av araberna, men att även kanske 

återerövra Bysans. På detta sätt kunde även kyrkan bli enad, universell. Korsfararnas 

framträdande på det heliga landet synliggjorde konflikten ännu mer mellan den världsliga och 

den kyrkliga makten. Den kvarvarande katolska palestinska urbefolkningen kände hittills inte av 
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den 45 år tidigare brytningen, de levde enligt deras ortodoxa eller hedniska riter. Med Jerusalems 

erövring (1099) utnämnde korsfararna sina egna patriarker och de östliga översteprästerna flydde 

från staden.
52

  Enligt bokens beskrivning korståget gentemot sitt mål att föra öst och västkyrkan 

närmare varandra, har med expeditionen istället ökat klyftan. Enligt boken, korstågens mål var 

Palestina och Det heliga landet. Territoriets betydelse var dubbelt, delvis är detta i det gamla 

testamentet förekommande lovade landet och delvis var det här Jesus var verksam under sin 

livstid på Jorden. Bland korstågens orsaker redovisas även längtan efter vinst, vilket 

representerades av äventyrslystna unga riddare, hopplösa fattiga och till och med patricier. Boken 

anger framför allt orsaker av ideologisk karaktär, bakom korstågens orsaker anses kyrkans 

politiska maktlusta ligga. Jerusalem som mål förklaras även som ideologisk orsak som 

kristendomens heliga plats där Jesus var verksam.
53

  

 

3.9 Sammanfattande av 2000-talets böckers skillnader, likheter 

Korståg 

Boken nämner flera möjligheter till det första korstågets orsaker, till exempel förlorandet av 

Jerusalem som var en viktig symbol för kristendomen. Boken nämner ekonomiska och sociala 

orsaker som förstfödslorätten eller de italienska stadstadernas ekonomiska intressen, men dessa 

kunde inte betraktas som primära orsaker. Boken utesluter hatet mot muslimer som orsak.  

Boken skriver framför allt om tänkbara orsaker som inte var så betydelsefulla, men vad de viktiga 

orsakerna var som utlöste det första korståget får vi egentligen inte reda på. En tänkbar förklaring 

till detta kan vara att författaren inte vill ta ställning utan bara presenterar olika hypoteser 

Ungern och Korstågen 

Boken anger framför allt orsaker av ideologisk karaktär, bakom korstågens orsaker anses kyrkans 

politiska maktlusta ligga. Jerusalem som mål förklaras även som ideologisk orsak, som 

kristendomens heliga plats där Jesus var verksam. Likheten mellan de två böckerna är påfallande 
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i det avseendet att Jerusalems roll som orsak till det första korståget beskrivs där Jerusalems 

symboliska kraft lyfts fram. Bortsätt från den ovan nämnda likheten finns det framför allt endast 

skillnader. Den svenska boken beskriver även sociala och ekonomiska orsaker, medan den 

ungerska boken skriver om den västliga kyrkans roll, den katolska kyrkans enande samt att öka 

den politiska makten.  Den ungerska boken nämner även längtan efter vinst som orsak. 

 

3.10 Slutsammanfattning av kapitel 3 

Om man jämför böckerna från 1910-, 1980- och 2000-talet avseende det första korstågets orsaker 

framkommer det att böckerna skrivna på 80-talet ger oss inte en lika tydlig bild som böckerna 

skrivna i de andra tidsperioderna. Detta gäller framför allt den ungerska boken skriven 1981 som 

anger endast sociala och ekonomiska orsaker. Motsatsen till detta är den ungerska boken skriven 

2006 (Ungern och Korstågen) som nämner endast religiösa orsaker. Oberoende av årtal, 

redovisas Jerusalems erövring och dess symboliska roll som orsak till korstågsrörelsen, i de 

undersökta böckerna. Ett undantag den ungerska boken från 1981. Skillnaderna i korstågets 

orsaker, mellan de olika tidsperioderna, kan fröklaras med historieskrivningens utveckling. 

Skillnaden mellan 1910-talets och 1980-talets böcker kan förklaras med förändringen av 

historiesynen efter andra världskriget. Av mig undersökta 80-talets böcker, framför allt den 

ungerska boken, framställer varje händelse, likaså det första korstågets orsaker som en kamp 

mellan olika samhällsskikten och följer med detta den dåvarande marxistiska historiesynen. 

2000-talets böcker, framför allt den svenska boken, följer den populärhistoriesynen som började 

på 90 talet och är således aktörsorienterad, vilket innebär att de enskilda aktörerna får större roll 

som påverkade faktor i det första korståget. 
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4: Huvudaktörerna i det första korståget 

4.1 Järnriddarna rida till Jerusalem: en bok om första korståget, 1918 

Enligt boken en av huvudaktörerna i det första korståget var den västerländska kyrkan, som inte 

gav upp tanken på att ena väst och östkyrkan. Inom den västerländska kyrkan får påven Urban II 

betydande roll och beskrivs enligt följande: 

Denne var fransman till börden, hade ledigt sätt och ledig tunga, ägde väl icke Gregorius järnhårda energi 

men var dock både kraftig nog att hålla idén upp och just på grund av sin smidighet skickad att föra den ett 

gott stycke längre framåt. De svårigheter som hindrat hans föregångares handlingsfrihet, minskades nu efter 

hand, Urban lotsade sig skicklig fram till det möte, som på våren 1095 sammanträde i Piacenza, hade den 

kyrkliga reformtankens representanter kommit till ett stort antal. 
54 

Boken beskriver att Urban tog emot den bysantinska kejsaren Alexios sändebud för första gången 

i Piacenza, men ansåg varken tidpunkten eller platsen rätt för handling. I november hölls ett nytt 

kyrkomöte, den här gången i Clermont i Sydfrankrike och valet av platsen beskrivs enligt nedan:  

Där var Urban i sitt eget hemland, där kände han befolkningen, visste om dess beredvillighet att gripa till 

vapen mot de otrogna. Sydfrankrikes riddare hade ofta kämpat samman med sina spanska bröder mot 

saracenerna. Han visste också, vilken mottaglig åhörarskara, han skulle möta. 
55 

Enligt boken var det Urban II som valde biskop Adhemar att leda det första korståget. Adhemar 

beskrivs som en erfaren och duktig riddare, som även hade erfarenhet och har varit i det heliga 

landet. Att Adehmar var mindre kända förklarar boken med att han dog innan han kom fram till 

Jerusalem. Hans betydelse enligt boken låg i att det var han som var tvungen att hålla ihop de 

internationella trupperna. Efter hans död dök konflikter snabbt upp bland olika adelsgrupper. 

Boken lägger även stor vikt på Raymund av Toulouse, han var den första bland de mäktigaste av 

Sydfrankrikes ädlingar som anslöt sig till korstågsrörelsen. Hans anslutning ansågs som stort 

moralisk stöd till det första korståget. Adhemars och Raymunds betydelse beskrivs enligt nedan i 

boken: 

Raymund och Adhemar hälsades som korstågets Moses och Aron, vilka skulle föra Herrens helige till det 

förlovade landet. 
56 
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Boken tar upp ytterligare en person av betydelse, nämligen Peter Eremit som var den mest kända 

propagerare till det första korståget. Hans insatser låg i att han uppmärksammade 

korstågsrörelsen bland de enkla folkskarorna och beskrivs enligt nedan: 

Ej ens vår moderna tids mest uppburna amerikanska väckelsepredikanter skulle ha kunnat uppvisa en sådan 

framgång, som den Peter hade. Men så hade också tidsförhållandena satt ett eftergivet människomaterial i 

hans händer.
57

  

Gottfried av Bouillon nämns i boken som en av huvudaktörerna, hans roll var liknande som 

Adhemars, som bestod bland annat i att hålla ihop internationella riddargrupper. Han beskrivs i 

boken enligt följande: 

I folkfantasien har Gottfrid blivit korstågets egentlige hjälte, han är huvudledaren av riddarskarorna, den 

ädle, fromme fridstiftaren, riket Jerusalems okrönte konung, vilken vägrar att bära guldkronan, där Frälsaren 

burit kronan av törne
58

  

Gottfried förekommer i boken som den mest betydelsefulla aktören i korståget, som blev 

Jerusalems första ledare men lät sig inte kröna. 

 

4.2 Allmänbildningens bibliotek (Müveltseg Könyvtara 1910) 

Enligt boken spelade Urban II stor roll i det första korståget. Det var han som höll/öppnade det 

första kyrkomötet i Clermont den 18:e november 1095, där han uppmärksammade hotet från 

seldjukerna. Det är tack vare Urban II:s tal som riddare och bönder trängde för att delta i det 

första korståget. Förutom Urban II var det ytterligare två personer som spelade stor roll i det 

första korståget, enligt boken. Den ena var Gottfried, som genom att erövra Jerusalem, utförde en 

oförglömlig handling. Gottfrid inte bara erövrade Jerusalem utan även tog på sig att försvara den.  

Boken beskriver enligt nedan Gottfrieds betydelse: 

författarna (Torquato Fassoio flera århundrade senare)  hedrade honom som Jerusalems befriare.
59

  

Den andra betydelsefulla personen enligt boken var Amiensi Peter, som genom sina tal kunde 

elda upp folkskaror som senare kom att ha stor betydelse i korstågen.
60
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Boken nämner flera namn som kejsaren Alexios, biskop Adhemar som var Urbans representant 

och ledaren av det första korståget, samt Balduin Jerusalems första kung, men deras roll och 

betydelse i det första korståget framkommer inte i boken. 

   Om vi efter de enskilda personerna undersöker boken hur den beskriver olika folkgruppers och 

olika länders roll framkommer det att boken nämner endast en folkgrupp som anses som farliga 

mot kristendomen, nämligen seldjukerna. Seldjukernas roll framkommer i Urban II:s tal i 

Clermont: 

Urban…beskrev den faran som från seldjukernas sida hotar inte bara Bysans utan hela västvärlden 
61

 

Det framkommer, i citatet att Urban motiverade inte folket bara genom att hjälpa Bysans utan 

även genom att försvara deras religion, vilket hotas genom seldjukernas erövring. 

 

4.3 Sammanfattande av 1910-talets böckers skillnader, likheter 

Likheter:  

 Båda två böckerna anser påven Urban II:s tal i Clermont viktig i det första korstågets 

uppkomst  

 Biskop Adhemar nämns som ledare i det första korståget, dock den ungerska boken 

beskriver inte närmare hans roll, medan i den svenska boken beskrivs hur viktig han var i 

konflikt hanteringen mellan olika riddargrupper. 

 Boullion Gottfrid som Jerusalems befriare eller som icke krönt kung 

 Peter som predikade mycket bland folket för korstågsrörelsen 

Skillnader: 

 Den ungerska boken nämner inte greven Raymunds moraliska roll eller ens hans roll i det 

första korståget. 

 Den svenska boken nämner inte seldjukernas roll, när den ungerska boken anser de vara 

ett hot mot kristendomen. 
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Att likheterna är så många avseende det första korstågets aktörer, är naturligt. Båda böckerna 

karakteriseras av 1900-talets nationalromantiska historiesyn, som innebär att det är 

aktörscentrerad. Bland skillnaderna kan nämnas att den ungerska boken anser seldjukerna som 

viktig aktör i första korståget orsaker, medan den svenska boken nämner inte detta. Att den 

ungerska boken lägger så stor vikt på seldjukernas betydelse kan förklaras med att i den ungerska 

historieskrivningen har turkarna alltid haft stor roll efter det att mellan 1526-1686 var Ungern 

ockuperad av turkarna som innebar att Ungern förlorade sin självständighet fram till och med 

1918. 

 

4.4 Världshistoria i bilder (Világtörténet képekben 1981) 

Vi får inte reda på mycket information om de olika aktörernas betydelse. Boken nämner Urban II 

som utlyste ”det heliga kriget” men beskriver inte Urban II:s roll och inte heller vad han menar 

med heligt krig. Boken nämner ytterligare två aktörer, Peter från Amiens, som enligt boken ledde 

de fattigas trupper, men beskriver inte hans roll detaljerat.  Den andre aktören var Bouillon 

Gottfried greven av Nedre Lothringen, som blev Jerusalems herre och tog på sig titeln ”den 

Heliga Gravens beskyddare”, men hans betydelse beskrivs inte närmare.
62

  

 

4.5 Världshistoria, Bonniers 1984 

Enligt bokens beskrivning spelade kyrkan och inom det Urban II en viktig roll i det första 

korstågsrörelsen. Samma västliga kyrka som hittills inte hade millitära intressen. Påven Urban 

II:s betydelse framkommer i nedanstående citat: 

På konsiliet i Clermont i södra Frankrike gav påven Urban II en skildring av den nöd och det trångmål som 

hade kommit över de kristna i Österlandet under seldjukernas herravälde, och hur Kristi fiender hade gjort 

sig till herrar över de heliga platserna och nu hotade med att lägga under sig ännu större områden av den 

östra kristenheten:” Ve oss, att vi är födda till att se vårt folk och den heliga staden bli förstörda!...Beväpna 

er med Guds nitälskan, bröder, bind svärdet som livet, rusta er och var den väldiges söner
63
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Ur bokens beskrivning får vi reda på att det var Urban som satte hela västsamhället i rörelse med 

sitt tal. I sitt tal belyses även seldjukernas betydelse, vilkas expansion uppfattades som ett hot mot 

den östliga kristendomen och beskylls även för Jerusalems erövring.
64

 

 

4.6 Sammanfattande av 1980-talets böckers skillnader, likheter 

Vi får inte reda på speciellt mycket om första korstågets huvudaktörer, nästan ingenting ur den 

ungerska boken, som gör det svårt att jämföra böckerna. Den ungerska boken nämner Urban II, 

Peter och Gottfried men deras roll, betydelse får vi inte reda på. Den svenska boken anser 

entydigt påven och kyrkan som betydande aktörer, men vi får inte reda på någonting om de andra 

aktörerna. Aktörernas föga presentation kan förklaras med 80-talets karaktäristiska 

historiematerialistiska historiesyn som inte var aktörsorienterad som 1910-talets 

nationalromantik. 

  

4.7 Korståg 2006 

Urban II var fransk, som i Clermont i Syd-Frankrike höll ett kyrkomöte på sin karriärs höjdpunkt. 

Enligt författaren hade han större planer än att hålla endast ett traditionellt kyrkomöte, men 

specificerar inte vad han menar med att påvens karriär stod på höjdpunkt, och inte heller vad en 

traditionellt kyrkomöte innebär.
65

  

Boken nämner även biskop Adhemar och han beskrivs enligt nedan: 

Biskop Adhemar de Monteil ansågs vara en god predikant, takfull diplomat, vidsynt, lugn och vänlig. En 

man som alla respekterade och som hellre övertygade än kommenderade. Hans inflytande användes för att 

dämpa heta känslor och sprida goodwill, men hans auktoritet skulle senare visa sig otillräcklig för att 

kontrollera de rika och mäktiga som kom under hans befäl. 
66 

Boken nämner Raimond av Toulouse som var den första stormannen som ville vara med i det 

första korståget. Raimond som den första stormannen, ville själv ha det världsliga ledarskapet, 

men enligt beskrivning, ville Urban inte släppa kontrollen över makten och avslog därför 
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begäran.
67

Boken beskriver Peter, som framgångsrikt samlade ihop korfarare bestående framför 

allt av bönder, men hans roll framkommer inte tydligt, dock måste nämnas att enligt 

beskrivningen i boken trodde Anna Komnena, kejsaren Alexios dotter, att hela korståget kunde 

knutas till Peters verksamhet. Korstågens ledare räknas upp i boken utan att deras roll närmare 

beskrivs, till exempel: Gottfried av Bouillon, hertig av Nedre Lothringen; greve Hugues av 

Vermandois, bror till kungen av Frankrike; hertig Robert av Normandie och så vidare.
68

 

 

4.8 Ungern och korstågen 2006 

Boken nämner endast Urban II som viktig aktör. Det var han som 1095 i Clermont startade det 

första korståget. Det beskrivs även Bysans roll, som hjälpte korsfararna att övervaka de erövrade 

territorierna och besparade korsfararna mödan att behöva uppsätta garnisoner. De säkrade ledare 

för kontakter med armenier och andra folkgrupper och förmedlade vid diplomatiska 

förhandlingar, men framförallt hjälpte de till vid den långvariga belägringen av Antiokia med 

oersättliga militära förnödenheter.
69

  

 

4.9 Sammanfattande av 2000-talets böckers skillnader, likheter 

Likheter: Båda böckerna nämner Urban II som höll ett viktigt kyrkomöte I Clermont.  

Skillnader: Den ungerska boken nämner inte alls biskop Adhemar, Gottfried, Peter eller 

Raymond, men beskriver Bysans roll som inte nämns i den svenska boken. 

   Orsaken till skillnaden mellan böckerna är att den svenska boken följer den 

populärhistoriesynen som karaktäriserar 90-talets historiesyn, som innebär att den är 

aktörsorienterad, medan den ungerska boken koncentrerar sig på större historiska händelser 

istället för de enskilda aktörerna. 
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Tabell 1. om första korstågets huvudaktörer i de böckerna 

 Järnriddarna 

till 

Jerusalem 

1918 

Müveltség 

könyvtára 

1910 

Bonniers 

1984 

Világtörténet 

Képekben 

1981 

Korståg 

2006 

Ungern 

och 

Korstågen 

2006 

Urban II finns finns finns finns finns finns 

Adhemar finns finns   finns  

Gottfried finns finns  finns finns  

Peter finns finns  finns finns  

Raymond finns    finns  

seldjuker   finns finns    

bysantiner      finns 

 

Det framgår av tabellen att alla de sex böckerna jag undersökte nämner Urban II. Biskopen 

Adhemar som var den andliga ledaren av det första korståget nämns endast i tre böcker och 

förekommer inte alls i böckerna skrivna på 80-talet. Både Gottfried (bild 4), som var Jerusalems 

första ledare och Peter (bild 2) som ledde de folkliga korsfararna förekommer i 4 böcker och 

nämns i alla tidsperioder. Raymund som var en av de största adelsmän i det första korståget 

förekommer endast i två böcker, båda böckerna är svenska. Han är den enda personen som de 

ungerska böckerna inte skriver om. Seldjukerna som erövrade Jerusalem och räknades som fara 

för kristendomen förekommer endast i två böcker. Bysans som var en av de viktigaste 

stormakterna på den här tiden nämns endast i den ungerska boken skriven år 2006. 

 

4.10 Slutsammanfattning av kapitel 4 

Jämförelsen avseende likheter eller skillnader mellan böckerna och tidsperioderna sett ur 

aktörernas roll resulterade i följande: Alla sex böckerna skriver om Urban II och anser det viktigt 

att nämna hans tal i Clermont samt att det var han som satte igång korstågsrörelsen. 80-talets 

böcker nämner färre aktörer, detta gäller framför allt den ungerska boken. Den mest detaljerade 
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beskrivningen om aktörerna och deras roll får vi reda på ur böckerna skrivna på 1910-talet. I de 

undersökta böckerna framkommer inget motsägelsefull om aktörerna. Bredvid Urban II är det 

oftast Gottfried och Peter som nämns i de flesta böckerna.  

  Vid undersökningen av huvudaktörerna under det första korståget framkommer den typiska 

historiesynen som karaktäriserar de tre olika tidsperioder, i de undersökta böckerna. I böckerna 

skrivna på 1910-talet beskrivs de enskilda aktörerna mer detaljerade vilket karaktäriseras av 

1910-talet nationalromantisk historiesyn. I 1980-talets böcker får vi inte reda på mycket om de 

enskilda aktörerna, vilket karaktäriseras av 80-talet marxistisk historiesyn. Den marxistiska 

historiesynen fokuserade på olika klasskamper. Skillnaden mellan 2000-talets böcker vid 

beskrivning av aktörerna ligger i att Wibecks bok karaktäriseras av 90-talets populära historiesyn 

och liksom 1910-talets nationalromantiska historiesyn detaljerat, medan den ungerska boken som 

representerar en modern historiesyn fokuserar framför allt händelserna och deras effekter. 

 

5: Massakern mot judarna och plundring i Ungern 

 

 

5.1 Allmänbildningens bibliotek (Müveltseg Könyvtára 1910) 

I boken berättas att härarna ur folkkorståget bland annat skaffade det de behövde för sitt 

uppehälle under färden mot det heliga landet genom att plundra och stjäla från judarna, vilket 

förklaras på följande sätt:  

Vi hade ju inte behövt kriga nu, om judarna på sin tid inte hade dödat Jesus.
70  

 

Enligt boken hade alltså illdåden mot judarna även en ideologisk bakgrund. De första trupperna 

ur folkkorståget begivna på plundring gav sig av den 8 mars 1096 under ledning av Peter 

Eremiten och riddaren San Savior, och redan i Köln började de ge sig på judar. Från Rehns 

omgivningar följdes de av Gottschalks, Volkmars och sedan av greve Emichos härar. Dessa gav 

sig inte bara på judarna (av vilka de bara i Mainz slaktade 700), utan de ville även utplåna 

ungrarna som de ansåg vara hedningar. Men enligt boken fick de bittert erfara att Ungern inte 

bara var en kristen, utan också en stark och välorganiserad stat, som de inte utan konsekvenser 
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kunde ge sig på. Boken tillskriver upprättandet av denna starka kristna stat kung László den 

helige, som visade att det var möjligt att förena det ungerska och det europeiska. Detta innebar 

inte en underkastelse inför tyskarna, lika lite som tron inte innebar att man tolererade påvens 

världsliga inblandning. 

   Enligt boken lär László den helige två veckor efter att synoden i Piacenza hade avslutats ha 

meddelat folket att han med en beväpnad här ämnade företa en pilgrimsfärd till det heliga landet. 

Han avled dock plötsligt under förberedelserna av färden (29 juli 1095). Om László inte hade 

avlidit, menar bokens författare, hade konflikterna i Ungern mellan korsfarare och ungrare inte 

uppkommit. I boken beskrivs kungens betydelse på följande sätt: 

Det är troligt att synoden i Clermont bland alla kandidater skulle utsett honom att leda korståget i egenskap 

av den som hade störst makt. Då skulle kampanjen inte bara ha befriats från den planlöshet som det innebar 

att man inledde ett korståg som mobiliserade hundra tusentals man utan en erkänd härförare, utan Ungern 

skulle även ha garanterat korsfararnas fria passage och i det närmaste lagt grunden för den militära 

kampanjen. 
71

 

Boken framställer László den heliges roll i ett ganska romantiskt, idealiserat och patriotiskt sken. 

Med kungens död gick inte bara Ungern miste om sin kung; korståget förlorade även den som var 

mest lämpad att leda det. Ett år efter kungens död drog korsfarare i hundratusental genom landet, 

men ungrarna begrät kung László som hade givit katolicismen en ungersk prägel. I boken 

beskrivs kung Kalman (1095-1116), som följde László på tronen, som en kallare, men mer sansad 

politisk företrädare, som, enligt bokens författare, gjorde rätt i att stanna hemma och inte fara till 

Jerusalem: 

Korsfararna var få och unga; de hade satt sin nation och sin tro på spel om de hade sökt sitt europeiska 

anseende i Asien och sina trosideal, inte i sina lantliga församlingar, utan genast i den heliga gravens kyrka. 

Ungarna gjorde rätt i att stanna hemma och försvara landet, som annars hade kunnat intas av tyskar på 

genommarsch. 
72

 

Bokens författare talar inte om korsfarare utan om tyskar, som om konflikten hade varit mellan 

de två nationerna, mellan tyskar och ungrare. Kung Kalman utplånade dessa masshärar och satte 

till och med eld på kyrkorna i jakten på de flyende. Därför kallade krönikörerna honom för 

hedning och krympling. Men enligt bokens författare visade han sin sanna kristna natur: 

Den store kungen var dock en mer uppriktig kristen, som inte ens efter bittra besvikelser stängde sitt land 
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för de korsfarare som kunde hålla ordningen. Han visade sin styrka, men även sin innerliga tro. Inget land 

tog bättre hand om de korsfarare som passerade under lugna förhållanden än Ungern. Kungen gav allt 

upptänkligt stöd till de välordnade trupperna.
73

 

 

 I boken noteras att den sista hären som passerade genom landet leddes av Gottfried av Boullion, 

greve i nedre Lorraine, och var en riddarhär som räknade 70 000 man till fots och 10 000 man till 

häst. Hären kunde passera utan några som helst problem, och när de skildes visade Gottfried kung 

Kalman sin tacksamhet genom att kyssa honom. Bokens författare glömmer att nämna att 

Gottfieds bror Balduin under passagen fick känna på kung Kalmans gästfrihet (han satt 

fängslad).
74

 

 

5.2 Järnriddarna rida till Jerusalem 1918 

Boken beskriver detaljerat händelserna med korsfararna som tågade igenom Ungern. Dessa 

trupper kan delas i två grupper, den ena som kunde vandra igenom Ungern komplikationsfritt, 

medan den andra gruppen förintades. De här trupperna gav sig iväg från Tyskland och 

händelserna beskrivs enligt nedan: 

I mars månad 1096 drog Peter av Amiens med sitt följe av omkring 15 000 man förmodligen längs den 

övliga stråkvägen över Namur och Liege till Köln, dit han anlände vid påsktiden. Högtiden ville han 

tillbringa i den stora Rhenstaden för att predika korståget. Här slöt sig ytteligare en skara på 30 000 man till 

honom. Många kunde emellertid ej tillbakahålla sin iver utan lämnade Köln under ledning av Valter 

Tomhänt och hans bröder. Valter Tomhänts förtrupp på 15 000 man mera utgjordes av sådana, som drevos 

av uppriktig fromhet, än vad fallet var med många av de efterföljande skarorna. Huru som helst höra vi ännu 

inte om några svårare excesser från korsfararnas sida; de kunde utan hinder passera Ungern.
75

  

Mellan ungrarna och de första folkliga trupperna fanns således inga konflikter och enligt 

nedanstående citat visar oss att Valters efterföljare Peter och hans trupp hamnade i allvarliga 

konflikter i Ungern trots kungens hjälpsamhet: 

Endast en vecka senare än Valter Tomhänt hade denne brutit upp från Köln i spetsen för en talrik skara, som 

alltjämt ökades och sist räknade 40 000 stridsbara män. Även Peter tåg tycks ha förlupit under uppehållande 

av dräglig manstukt. Konung Kalmani (Koloman) av Ungern lovade fri genommarsch och proviantering. 

Allt förlopp också väl, till dess man nått Semlin vid Savefloden. En skymflig behandling av en skara  
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korsfarare retade Peter, och han befallde stormning av staden. Det lyckades också att driva ungrarna på 

flykten; Semlin intogs, och man gjorde ett rikt byte. Men då ett rykte kom, att Kalmani nalkades med 

överlägsna truppstyrkor, måste Peter i största hast tänka på att komma över Save. De tillgängliga båtarna 

voro emellertid endast fåtagliga, och övergången, som liknade en brådstörtad flykt, lyckades först efter 

kännbara förluster. 
76 

Peters trupp har kunnat ta sig igenom Ungern, men de efterföljande folkliga truppers öde beskrivs 

enligt nedan: 

Ett liknande öde fingo de 15 000 man, som med prästen Gottschalk bröto upp från Mainz. Gottschalk fick 

icke något vackert eftermäle ”den gudsskalken” blev hans smädenamn, och en krönikör kallar honom icke 

en sann utan en falsk Herrens tjänare. Hans obändiga följe begärde på ungerskt område fri marknad, och 

konung Kalmani, som ännu ej haft allt för avskräckande erfarenheter, visade sig tillmötesgående. Men i 

Wieselburg (Meseberg) vid Leithas inflöde i Donau ena arm, betedde sig de objudna gästerna så 

hänsynslöst, att ungrarnas ursinne upptändes mot dem. Konung Kalmani lät kringränna dem ej långt från 

Wieselburg: Gottschalk tvangs först till utlämnande av vapnen, därefterangreps avdelningen av fienderna, 

vilka skoningslöst nedgjorde densamma. Förmodligen ansåg man sig ej utan skäl stå inför moraliskt 

undermåliga personer, mot vilka även ett så förkastligt löftesbrott kunde försvaras.
77 

Ansvaret för de hemska handlingarna mot judarna läggs på korsfarare trupperna och dess ledare 

som passerade Ungern efter Gottschalk och beskrivs enligt nedan: 

I full demoralisation befunno sig de trupper, som fördes av Vilhelm Timmermannen och greve Emicho av 

Leiningen. Det är dessa, som gjort sig skyldiga till de värsta excesserna gentemot judarna. Allt möjligt 

avskum samlades kring Emicho under hans vidare frammarsch; det var kanske det värsta banditföljet av 

alla. Timmermannen var också med. Några spridda rester av Gottschalks trupper stötte också till. Att dessa 

flockar ej skulle vara synnerligen väl sedda, när de beträdde ungerskt område, faller av sig självt. Men de 

kommo i ganska aktningsvärt antal, 30 000 man starka, och tordes alltså uppträda pockande.
78 

Den ungerska kungen, efter den dåliga erfarenheten, ville inte släppa de nya korsfararna igenom. 

Konflikten mellan de folkliga korsfararna och ungrarna nådde höjdpunkten med staden 

Wieselburgs belägring och beskrivs enligt nedan: 

Wieselburgs ( bilaga bild) portar voro stängda, och en begäran om deras upplåtande avslogs. Som svar 

underkastades landet en regelrätt utplundring…... Portarna gåvo också efter för den påträngande massan, 

                                                             
76

 Norlind, A. s. 42 
77

 Norlind, A. s. 45-46 
78

 Norlind, A. s. 45-46 



38 

 

allt tycktes vara förlorat för ungrarna, när plötsligen en panisk förskräckelse bemäktigade sig inkräktarna. 

Hals över huvud flydde de, nedmejades eller drunkade i floden. Emicho och Vilhelm Timmermannen 

undkommo; den senare slöt sig inom kort till de nordfranska riddarskaror, som åtföljde greve Hugo av 

Vermandois, och han kom att under korstågets gång spela en om också ej alltid berömvård roll. Greve 

Emichos öde är obekant, till föga avsaknad för hävdatecknaren.
79

  

Boken beskriver händelserna med korsfararna i Ungern enligt nedan: 

De olyckor, som drabbade de odisciplinerade korsfarbanden i Ungern, betraktades på många håll som en 

Guds straffdom; han hade velat skilja agnarna från vetet; nu voro agnarna spridda för vinden.
80 

Således framställs händelserna som Guds ödes slag. 

 

5.3 Sammanfattande av 1910-talets böckers skillnader, likheter 

 

Allmänbildnings bibliotek (Müveltség Könyvtára 1910) 

I boken får vi veta att korstågshärarna i Tyskland begick missdåd mot judarna, till vilket de angav 

ideologiska motiv. De höll ungrarna för halvhedningar och ville plundra dem precis som de 

gjorde med judarna, men Ungern var redan en stark kristen nation i stånd att försvara sig. 

I boken får vi reda på hur påven hade ämnat att László den helige skulle leda korståget. Dessa 

planer omintetgjordes av kungens död. 

  I boken beskrivs oroligheterna i Ungern som en konflikt mellan tyskar och ungrare.  

Även kung Kalmans bestämda politik beskrivs: han hjälpte de ordnade trupperna, men övervann 

och tillintetgjorde de härar som plundrade.  

 

Järnriddarna; rida till Jerusalem 1918 

Boken beskriver ledarna av de folkliga arméerna kritiskt, exempel Gottschalk som beskrivs som 

en falsk Herrens tjänar. Plundringen mot judarna beskrivs inte separat i boken, utan nämns i 

samband med beskrivningen av händelserna i Ungern. 

  Konfliktens orsaker mellan ungrarna och korsfararna beskrivs inte detaljerat. Det beskrivs att 

det fanns korsfarare trupper som kunde passera Ungern utan bekymmer, medan trupper som 

plundrade förintades. Den ungerska kungen beskrivs som gästvänlig.  
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Likheter: 

 Plundringen mot judarna beskrivs endast genom beskrivningen av händelserna i Ungern. 

 Vissa trupper kunde passera Ungern utan konflikt 

 Den ungerska kungen beskrivs på ett positivt sätt 

Skillnader: 

 Enligt den ungerska boken låg det ideologiska motiv bakom konflikterna i Ungern, 

korsfararna betraktade ungrarna som halvhedningar. 

 Den ungerska beskriver konflikten som en tysk-ungersk konflikt, när konflikten nämns 

handlar det alltid om tyskar och inte om korsfararna. 

Skillnaden mellan de två böckernas beskrivning om plundringen i Ungern ligger i att den 

ungerska boken beskriver händelserna som en ungersk-tysk konflikt, som möjligen kan förklaras 

med att på 1910 talet (när boken skrevs) fanns det en konflikt mellan österrikare/tyskar och 

ungrare på grund av att ungrarna strävade efter självständighet. Boken tycks ha skrivits i den 

pågående nationalismens anda. 

 

5.4 Världshistoria i bilder (Vilagtörténet Képekben 1981) 

Det skrivs ingenting i boken om plundringen mot judarna eller mot ungrarna. Detta kan förklaras 

med att det står ganska lite om det första korståget i dessa länder. En annan förklaring kan vara 

politisk till exempel konflikten mellan Sovjetunion och Israel på 1980 talet som även påverkade 

historieskrivningen i Ungern då detta var en kommunistiskt land styrd från Moskva. Historiska 

händelser mot judarna presenterade i mindre utsträckning på 80 talet. 

 

 

5.5 Världshistoria, Bonniers 1984 

Plundringen nämns inte i boken, mot varken judarna eller ungrarna. En tänkbar förklaring till 

varför det inte står något om plundringen mot ungrare och judarna kan vara att detta är en 

historisk atlas och händelserna beskrivs endast kortfattade. 

 

5.6 Sammanfattande av 1980-talets böckers skillnader, likheter 

Likheten mellan böckerna är att de skriver ingenting om plundringen mot ungrarna och judarna. 

Vi kan konstatera att korstågen får endast liten roll i både böckerna och på grund av detta nämns 
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inte korstågens mindre kända händelser. En möjlig förklaring till varför det inte skrivs om 

plundringen av ungrare och judar i den ungerska boken kan vara den politiska konflikten mellan 

Sovjetunion och Israel. En annan förklaring till att plundringen inte nämns i den ungerska boken 

kan vara att den ungerska historieskrivningen mellan 1945-89 undvek att nämna händelser som 

hände ungrare och som utfört negativt, till exempel vad som hände med ungrarna utanför 

Ungerns gränser efter 1945. Målet var att utrota all nationalism ur människornas medvetande. 

 

5.7 Ungern och korstågen 2006 

 

Enligt boken var det ungerska kungariket under 1000-1100-talen ännu inte rustat för att föra 

korståg för att befria Kristi grav. Den första vågen av korsfarare som korsade det Ungerska 

kungariket nådde landet under kung Kalmans styre. Deltagarna i folkkorståget kunde i brist på 

tillräckliga medel endast välja den billigare resvägen, vilken var den som ledde genom Ungern. 

Under maj och juni 1096 vad det flera sådana grupper som försökte korsa Ungerns territorium, 

vilket inte lyckades för alla. Deltagarna i folkkorståget lade sin överskottsenergi i Västeuropa på 

till exempel judepogromerna, vilket i några fall drabbade befolkningen. Det är här inte entydigt 

vad bokens författare tänker på. Vem skulle ha drabbats om inte befolkningen? Boken räknar upp 

de olika korstågshärarna (5) som korsade Ungern i kronologisk ordning: 

I maj anlände korstågshären ledd av Valter Tomhänt som bestod av franska riddare och franska bönder. I 

juni kom sedan en mångtalig fransk-tysk här, ledd av Peter av Amiens, även kallad Peter Eremiten. Likaså i 

början av juli anlände från Tjeckien fransmannen Folkmars här. Den tyske prästen Gottschalks korsfarare 

kom i mitten på juni. I juli anlände greve Emicho av Leiningen och greve Guillaume av Melun med den 

hittills starkaste och mest aggressiva fransk-tyska hären.
81

 

Boken beskriver de två första härarnas marsch genom Ungern på följande sätt: 

  
Den första hären ur folkkorståget samlade 15 000 man och leddes av Walter Sansavoir av Poissy (Valter 

Tomhänt). Vid den Ungerska gränsen garanterade kung Kalman fri passage i tron att de var kristna 

pilgrimer. På vägen inträffade inga våldsamheter. Hären korsade Sava och kom fram till Belgrad som var i 

händerna på Bysans. Av de bakre trupperna stannade emellertid sexton man kvar i Zimony för att plundra 

och kom där i konflikt med stadens ungerska befolkning. Korsfararna berövades sina pengar och kläder och 

förpassades i det skicket över gränsen, medan deras vapen hängdes upp på borgens torn som triumftecken. 

Den berövade hären uppmanade Walter att hämnas, men han avfärdade detta med att han hade viktigare 
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uppgifter att ta sig an och gav sig så av mot Nís.
82

  

Enligt boken efter Walters här anlände Peter av Amiens här som räknade 40 000 man. Hären 

bestod av bönder från Frankrike, Lorraine, Rehnområdet, Schwaben och Bayersdorf. Denna här 

fick liksom Valters här tillstånd av kungen att passera.  

   Peters här orsakade inte heller några problem förrän Zimony. Här tilldrog sig emellertid på 

grund av ett missförstånd en del blodiga händelser. Bland korsfararna spred sig ryktet att 

kaptenen för borgen i Zimony och bulgarernas härförare (Belgrads kapten) har slutit sig samman 

för att utplåna korstågshären. Peter trodde inte på ryktena men när han såg korsfararnas utrusning 

hänga på brorgens murar svor han på att utkräva hämnd. Han belägrade Zimony, och lyckades 

också inta staden. Enligt krönikören från Aachen föll 4000 ungrare och 100 pilgrimer i striderna. 

Peter stannade krav i Zimony i fem dagar. När han fick bud om att den ungerska kungen var i 

antågande beordrade han dock att hären skulle korsa Morava, eftersom han fruktade kungens 

vrede. Men under den hastigt påkomna flykten var det många som fick sätta livet till. 

   I boken ges följande beskrivning av det öde som mötte de tre härarna ur folkkorståget som 

passerade sist: 

Efter Peter av Amiens korsfarare passerade ytterligare tre härar ur folkkorståget på väg till det heliga landet, 

men ingen av dessa kom längre än till Ungern.
83

 

Vi får även veta att den första av dessa härar, Folkmars här, också deltog i våldsamheterna mot 

judarna i Tyskland: 

Den franska prästen Folkmars 12 000 man starka här anlände till Ungern från Tjeckien. Väl framme 

provade de sina krafter i förföljelsen på judarna. De tvingade judarna att bekänna sig till den kristna tron 

och dödade alla som vägrade.
84

 

Enligt boken när Folkmar anlände till Ungern satte han genast igång med att plundra och bete sig 

våldsamt, varpå kung Kalmans trupper omringade och utplånade honom och hans här vid 

Nyitran. Endast ett fåtal korsfarare lyckades fly. Prästen Gottschalks här var större än Folkmars. 

Enligt de gamla krönikorna bestod den av 15 000 man, och orsakade betydligt större problem än 

Folkmars här. Hären släpptes in genom ”Mosons port”, en smal landtunga mellan två stora 

träskartade områden. Men snart förföll de åt fylleri, började plundra och spetsade till och med en 

yngling på påle. Kungen blev vred och beordrade ut landets här för att ta itu med dem. 
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Korsfararna gjorde kraftigt motstånd, men Kalmans härförare lyckades avväpna korsfararna 

genom list och sedermera utplåna de vapenlösa motståndarna. Att Gottschalk lyckades fly 

berodde uteslutande på tur. Efter detta anlände den starkaste och mest skräckinjagande hären ur 

folkkorståget, Boken beskriver det enligt nedan; 

Det var en fransk-tysk här som leddes av greve Emicho, som särskilt hade utmärkt sig för sin förföljelse av 

de judiska invånarna i olika biskopssäten.
85

 

 Då han tidigare hade haft dåliga erfarenheter av korsfarare släppte Kalman inte ens Emichos här 

över gränsen och avvisade även hans sändebud. Emicho beslutade sig därför för att med våld ta 

sig in i landet. Med en här som var större än de tidigare började han att skövla området mellan 

Donau och Lajta. I boken får vi veta att korsfararna ville inte endast tåga igenom Ungern utan 

och plundra utan även erövra landet: 

Korsfararna ville besätta en viktig befästning vid gränsen och efter det lägga under sig hela Ungern. 

Belägringen av befästning var lyckosam för korsfararna enligt den ena krönikan. De hade redan lyckats 

bryta sig igenom muren på två ställen och dividerade om vem som skulle bli kung över Ungern.
86

 

 

Enligt boken hände någonting oförklarligt under belägringen av befästningen. Utan förvarning 

greps den belägrande hären av skräck, övergav belägringen, lämnade sin utrustning och tog till 

flykten. Det finns ingen trovärdig förklaring till varför Emichos korsfarare flydde. Det kan inte 

uteslutas att korsfararnas panik orsakades av att de anade att den befriande ungerska hären var i 

antågande. En del av härarna ur folkkorståget tillintetgjordes i Ungern eller vände hem, medan 

andra tog sig vidare mot platsen för deras slutgiltiga utplåning. Det var efter detta som en del av 

de mer välorganiserade härarna av riddare som deltog i det första korståget, de som leddes av 

Gottfried av Bouillon, dök upp. Den första hären av korsriddare hade ingen högste befälhavare, 

bara fältherrar, och dessa tog olika vägar mot det heliga landet. Fältherrarna för de till Ungens 

gräns anländande korstågshärarna och den ungerske kungen kände ett ömsesidigt misstroende 

mot varandra. Parterna förhandlade i åtta dagar vid Sopron innan de kom överens om villkoren 

för passagen. Under passagen höll den ungerske kungen Gottfrieds bror Balduin gisslan, som 

säkerhet. Korstågshären passerade landet under fredliga förhållanden.
87
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5.8 Korståg 2006 

Boken lägger inte stor fokus på plundringen i Ungern. Plundringen mot judar i Tyskland har en 

viktigare roll i boken och plundringen i Ungern är bara en mindre sidospår. I boken framgår det 

att det var två folkliga arméer som passerade Ungern.  

   Enligt boken marscherade Peter landvägen söderut längs sjön Ferto ( tyska Neusiedlersjön) för 

att komma in i Ungern vid Ödenburg (dagens Sopron). Armén var hela tiden i rörelse för att 

kunna skaffa föda åt så många. Den stora majoriteten vandrade till fots och om det var bra väglag 

kunde de gå 40 kilometer per dag. De flesta hade ingen som helst aning om hur långt det var till 

Jerusalem. Färden var full av konflikter mellan befolkningen och regenterna i områden de 

passerade, som resulterade i att manspillan blev stor. En fjärdedel av korsfararna försvann, 

antingen dödades de i strid eller togs som fångar.80 sid Peters och hans styrkors handlingar 

nämns endast i allmänhet i boken.
88

  

Boken beskriver att vid ungerska gränsen vägrade den ungerska kungen Kalman att släppa in 

Emicho och hans korstågsarmé. Spåren av de föregående arméerna var förskräckande. 

Korsfararna avskyddes på grund av sina plundringar i omgivningarna. Efter sex veckors strider 

lyckades Emicho till slut ta sig över Donau, men när de väl var inne i landet kom ett rykte i svang 

att kungen var i antågande med en stor armé vilket resulterade i att korsfararna flydde i panik som 

innebar slutet på Emichos korståg.
89

 I boken förklaras Emichos öde på följande sätt: 

Kollapsen för Emichos korstågsarme gjorde intryck på den västerländska kristenheten. Goda kristna 

uppfattade den som ett Guds straff för morden på judarna.Andra, som tyckte att hela korstågstanken var 

galen, såg nederlaget som Guds ogillande projektet. Ännu pekade inget på att ropen i Clermont var sanna att 

"Gud vill det".
90

  

Boken ger oss en detaljerad beskrivning om pundringen mot judarna, men även om judarnas roll i 

Europa: 

Judarna hade vid den här tiden stor del i världshandeln. Judiska kolonier låg längs handelsledarna i 

Västeuropa. När västvärlden började få smak på kryddor, silke och andra österländska luxvaror blev 

Centraleuropas floder livliga handelsstråk, och många judar bosatte sig längs dess stränder. Denna för 
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judarna relativt lyckliga tid avbröts på ett fruktansvärt sätt. Deras impopularitet växte under 1000-talet 

eftersom många var beroende av deras penningutlåning, sådant sysslade kristna med vid den här tiden.
91

  

Det var dyrt för en riddare att utrusta sig för ett korståg och hade han inte egendomar att pansätta 

var han tvungen att låna från judarna. De fattiga korsfararna var i regel redan skuldsatta hos 

judarna.92 Boken belyser det moraliska tvivlen som korsfararna hade då de lånade pengar från 

judarna: 

Men var det rätta att låna pengar till korstågen från de som hade korsfäst Jesus?
93

 

Enligt boken fanns det inget antijudiskt mål i själva korstågstanken, men latenta antijudiska 

stämningar rådde i den kristna världen och dessa släpptes loss. Boken citerar en judisk krönikör: 

De sade : Varför är vi upptagna med att kämpa mot muslimerna i trakten av Jerusalem? Mitt ibland oss 

finns ett folk som inte erkänner vår Gud. Vad värre är: Deras anfäder korsfäste vår Gud. Varför ska de bo 

ibland oss? Låt svärden börja med deras huvuden. Efter det ska vi resa på vår pilgrimsfärd.
94

  

 

Enligt boken var det många som menade att angreppen på judarna bara var riddaräventyr, en 

möjlighet till plundring och erövring. Men sannolikt så var det inte så, samtida krönikors 

detaljerade beskrivningar antyder idéburna motiv. Attackerna var ett uttryck för ett socialt hat 

mot judarna med en övertygelse om det riktiga i att eliminera dem, antingen genom omvändelse 

eller döden. Enligt en hebreisk krönika cirkulerade det bland korsfararna att ” Den som dödar en 

jude får sina synder förlåtna”.
95

 korståget Skildringen visar att korsfararna tänkte fullständigt 

förinta judarna. En kristen krönikör, Albert av Aachen, rapporterar om händelserna i Köln:  

Korsfararna upptäckte judarna som flydde med båt, dödade dem och förstörde deras ägodelar och lät inte en 

enda leva.
96

   

Enligt boken massakern på judarna är till stor del en glömd del av korstågshistorier. De flesta 

moderna historiker har litat på krönikör skrivna av korstågens deltagare som till exempel den 

anonyma Gesta Francoru, Flucher och Raimond av Aguilers. Ingen av dessa tre källor nämner de 
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tyska trupperna eller deras angrepp på judarna. De flesta västerländska krönikörer intresserade sig 

inte för vad som hände med dem. Enligt boken de bästa källorna är judarnas egna.
97

  

 

5.9 Sammanfattande av 2000-talets böckers skillnader, likheter 

Ungern och Korstågen 

I boken anges att den första korstågshären drog genom landet i början kung Kalmans 

regeringsperiod. Boken nämner fem korstågshärar bestående av tyskar och fransmän. Av dessa 

fem blev tre helt och hållet utplånade i Ungern. Alla de tre korstågshärar som utplånades i 

Ungern deltog i mördandet av judar i Tyskland. 

Mer än så får vi inte veta om händelserna i Tyskland. Boken anför detta mer som ett bevis på att 

korsfararna redan innan de passerade genom Ungern hade begått hemskheter. 

En viktig upplysning är att den siste hären ut folkkorståget inte bara ville plundra eller inta en 

befästning, utan att den enligt boken ville inta hela Ungern. Den sista hären som passerade 

Ungern efter folkkorståget var en riddarhär under ledning av Gottfried. Mellan Gottfrieds här och 

den ungerska kungen förekom inga sammanstötningar. Det är sant att Gottfrieds bror Balduin var 

kungens fånge under den tid som den sista korsriddarhären passerade. 

Att korsriddarna passerade genom Ungern motiveras i boken med korsfararnas ekonomiska 

situation: det hade blivit dyrare att sjövägen från Venedig eller Genua ta sig till det heliga landet . 

 

Korståg 

I Wibecks bok beskrivs plundringen mot judar utförligt, men Wibeck beskriver inte det som en 

vanlig plundring, utan som en medveten massaker eldad av socialt och ideologiskt hat. 

Händelserna i Ungern får endast en biroll i boken. Wibeck nämner endast två folkliga arméer och 

deras ledare (Peter och Emicho). Konflikt mellan ungrarna och korsfararna beskrivs endast i 

Emichos fall.  

Skillnader: Den största skillnaden mellan böckerna är att Wibeck (Korståg 2006) koncentrerar sig 

framför allt på massakern mot judarna, medan den ungerska boken (Ungern och Korstågen) 
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koncentrerar sig på händelserna i Ungern. Wibeck beskriver ett ideologiskt motiv bakom 

massakern mot judarna, men det nämns inget bakomliggande ideologi för händelserna i Ungern. 

 

5.10 Slutsammanfattning av kapitel 5 

När man jämför de tre tidsperioderna, framkommer det att i böckerna skrivna på 80-talet finns 

inget skrivet om plundringen mot judarna och ungrarna. Böckerna från 1910 samt 2000-talet 

beskriver ganska grundligt vad som hände, men det är bara två böcker som även förklarar den 

bakomliggande ideologin. Den ungerska boken Müveltség Könyvtára 1910 och den svenska 

boken Korståg (Wibeck) 2006. 

   Den ungerska boken från 1910 beskriver att judarna betraktades som Jesus mördare, medan 

ungrarna betraktades nästan som hedningar. Boken Korståg beskriver att massakern mot judarna 

hade ideologisk motiv.  

   Den svenska boken (Korståg 2006) lägger betoningen på plundringen mot judarna, medan i de 

(Müveltség könyvtára 1910, Ungern och Korstågen 2006) ungerska böckerna och i Arnold 

Nordlins bok (Järnriddarna rida till Jerusalem 1918) beskrivs judarnas öde på ett indirekt sätt i 

samband med att händelserna i Ungern redovisas, där det beskrivs att de olika korsfararnas ledare 

uppträdde aggressivt mot judarna innan de nådde Ungern. 

   Det finns en intressant skillnad i beskrivningen/ förklaringen av utplåningen av korsfarare 

trupperna i Ungern mellan Arnold Norlins (Järnriddarna rida till Jerusalem 1918) och Wibecks 

(Korståg 2006) bok. Enligt Arnold Norlin fanns det en Guds straffdom. Gud selekterade, genom 

det stora bortfallet av korsfararna i Ungern, de icke lämpliga samt de lämpliga som var ämnade 

för fälttåget till Jerusalem. Wibeck tolkar det som hände med korsfararna i Ungern som ett 

resultat av korsfararnas handling mot judarna. 
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6: Jerusalems belägring 

 

6.1 Allmänbildningens bibliotek (A Müveltség könyvtára 1910) 

Av de flera hundra tusen korsfarare som gav sig av till Jerusalem var det bara en korsfarartrupp 

på 20–25000 som fick se Jerusalem den 7:e juni 1099. Boken beskriver något romantiskt hur 

korsfararna reagerade när de fick syn på Jerusalem: 

De tog av sina sandaler, guldsmycken och sidenkläderna, lyfte av sina fjädrade hjälmar och med ödmjukhet 

i sina hjärtan och med tårar i ögonen steg de in på det heliga landet. Detta var en av medeltidens mest 

gripande scen: en bedjande handfull trupp som i Guds namn  kämpade sig igenom all helvete.
98

  

Boken beskriver att de egyptiska araberna, som för ett år sedan återerövrade staden från 

seldjukerna, ville släppa in korsfararna, men endast obeväpnade som pilgrimsfarare, men 

korsfararna efter 5 veckors belägring intog staden den 15:e juli. Boken beskriver antalet offer i 

samband med belägringen enligt nedan: 

Enligt traditionen slängdes sjuttio tusen muslimer och judar på svärdens egg och endast de husen skonades 

där en riddare i hast hann märka det med kors. 
99

 

Även Gottfried och de andra korsfarare beskrivs något romantiskt när de ångrar sina synder på 

grund av blodutgjutelserna de orsakade och beskrivs enligt nedan: 

Utan vapen, med bart huvud och barfota följde de efter sin ledare. Slående mot bröstet, bland tårar ångrade 

de sina synder som de i samband med blodutgjutningen nyligen begått. Bland fattiga och föräldralösa 

delade ut sina förvärvade skatter…
100

 

Enligt boken bestämde sig korfararna efter Jerusalems erövring att grunda ett världslig kungarike 

oberoende av andra makter. Huvudledaren blev Bouillon Gottfrid som avvisade titeln Jerusalems 

kung. Boken nämner att det blev ingen teokrati i Det Heliga Landet, men landet baserades på en 

ren religiös sinnelag, framkommer dock ej vad författaren menar med det sistnämnda. 101
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6.2 Järnriddarna rida till Jerusalem: en bok om först korståget 1918 

Jerusalems belägring och fall beskrivs i ett helt kapitel i boken.  Belägringens beskrivning börjar 

med Jerusalems geografiska läge och härifrån härleds fördelarna Jerusalems strategiska försvar 

hade gentemot angriparna.
102

Korsfararnas största bekymmer under belägringen var brist på 

belägringsmaskiner och brist på dricksvatten.
103

 

   Lösningen på trångmålet var några skeppar som kom med utrustning till korsfararna och 

beskrivs enligt nedan: 

Då kom i rättan tid en oväntad hjälp från några genuesiska fartyg, vilka avseglat från Laodicea och angjort 

Joppes redd. En liten avdelning riddare och fotsoldater sändes till havet. Denna gjorde på vägen till trots av 

egna förluster ett rikligt byte, och allt tycktes sålunda förlöpa väl. Men nu visade sig en egyptisk eskader 

därute, och i största hast måste italinerarna söka rädda sig undan. På någon undflykt till sjöss var icke att 

tänka, men allt, vad löst som fartygen ägde, bärgades i land, proviant och redskap. På så sätt undkom hären 

den hotande nöden, och vad som ej heller sade så litet, ett antal händiga arbetare tillfördes densamma och 

verktyg till uppförande av nödiga belägringsmaskiner.
104

  

Ur bokens beskrivning framkommer det att korsfararna kunde inta staden den 15:e juli 1099.  

När striderna beskrivs i boken nämns några mystiska saker och deras betydelse: 

Egendomligt nog stå på denna sida känslorus, magi mot magi. Ett ögonvittne berättar hur kvinnor uppe från 

muren sjungit trollsånger för att hålla de angripande tillbaka. Men för de kristna visade sig under det värsta 

trångmålet en vit gestalt uppe från oljeberget, vilken svängde en sköld till tecken på att staden från detta håll 

redan var betvingad. Vem han var, kunde vi aldrig utgrunda, utbrister kaplanen Raymund, vårt ögonvittne. 

Men provensalernas krafter fördubblades, och så strömmade de å sin sida även över murarna.
105

  

Boken beskriver enligt nedan blodutgjutningen efter belägringen och dess förklaring: 

Lidelserna lössläpptes, och de frommaste skydde ej att begå de ohyggligaste dåd. Fienderna voro ju 

saracener, av Gud förhatade. Det var en god gärning, man gjorde, då gatorna fylldes av blod. Gottfrid höll ej 

sina händer rena, att icke tala om Tankred. Ett sådant blodbad bland hedningarna hade man aldrig förr 

varken sett eller hört, ingen vet om offrens antal utom Gud allena. ---- I templet och i Salomos pelargång 

red man i blod till knäet och upp till tömmarna av hästarna. O Guds rättvisa dom! Så drack då platsen deras 

blod, vilkas gudlöshet den så länge hade måst fördraga!
106

 

                                                             
102

 Norlind, A. Järnriddarna; Rida till Jerusalem; En bok om första korståget, 1918. s. 145 
103

 Norlind, A. s. 146 
104

 Norlind, A. s. 147 
105

 Norlind, A. s. 150-151 
106 Norlind, A. s. 151-152 
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Avslutandevis nämner boken att gruppen som försvarade David tornet (som var Jerusalems 

egentliga citadell) fick fri avmarschering, samt att den åttonde dagen efter stadens erövring 

samlades korsfarare frustarna för att besluta om stadens framtida öde.
107

  

 

6.3 Sammanfattande av 1910-talets böckers skillnader, likheter 

Skillnader:  

 Den ungerska boken nämner korsfarare truppernas antal, vilket inte nämns i den svenska 

boken. 

 Blodutgjutningens offer läggs på ca 70 000 i den ungerska boken, detta redovisas ej i den 

svenska boken. 

 Bägge böckerna beskriver blodutgjutningen, den ungerska boken nämner att korsfararna 

ångrade sina synder i samband med detta, medan den svenska boken inte skriver om 

ångrat men däremot beskriver de ideologiska orsakerna som rättfärdigade 

blodutgjutningen (stadens försvarare var hedningar). 

  Den ungerska boken beskriver att Gottfried blev Jerusalems huvudledare, för att han inte 

accepterade kunga titeln. Dessa uppgifter framkommer inte ur den svenska boken. 

 Den svenska boken nämner att angriparna hade brist på vatten och belägringsmaskiner, 

men detta nämns inte i den ungerska boken. 

 Den svenska boken anser de italienska fartygen betydelsefulla som försåg korsfararna 

med förnödenheter, även denna detalj saknas i den ungerska boken 

 Den svenska boken nämner att en grupp försvarare fick fri avmarschering, men det 

framkommer inte i den ungerska boken. 

Likheter: 

  Jerusalems erövring den 15:e juli 1099. 

 Blodutgjutningen efter belägringen.  

                                                             
107 Norlind, A. s. 152-153 
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Det finns många skillnader i beskrivningen av Jerusalems belägring men dess betydelse är 

oväsentlig avseende belägringens bedömning. Dessa är egentligen inte motsägelsefulla 

(skillnader) utan kompletterar varandra som i Bibeln då de fyra evangelister beskriver Jesus liv. 

 

6.4 Världshistoria i bilder (Világtörténet Képekben 1981) 

Boken beskriver inte detaljerat Jerusalems belägring och erövring. Jerusalem nämns som ett 

resultat av ett långvarigt blodigt krigståg. Boken beskriver att korsfararna gick i blod ända upp till 

vristerna vid vissa faser av krigståget som till exempel vid Antiokia eller Nikea. Boken skiljer 

inte Jerusalem eller andra städer avseende blodutgjutning.
108

 

 

6.5 Världshistoria, Bonniers 1984 

Avseende Jerusalems belägring får vi reda på ur boken att korsfararna dödade alla som inte var 

kristna. Boken citerar en samtida författare som beskriver händelserna enligt nedan: 

Våra män stormade omkring i staden, beslagtog guld silver, hästar och och mulor och hus, ..... 

Nästa morgon klättrade de försiktigt upp på templets tak angrep saracenerna, både män och kvinnor, och 

högg huvudena av dem med dragna svärd. 
109 

Enligt boken införde korstågen ett element av religiös fanatism som tidigare knappast hade 

förekommit i krigen i medelhavsområdet.
110

  

 

6.6 Sammanfattande av 1980-talets böckers skillnader, likheter 

Skillnader:  

 Den ungerska boken skriver inget om blodsutgjutelsen i Jerusalem, medan den svenska 

boken nämner händelserna genom en samtida författare. 

                                                             
108 Kulcsári Zs. Världshistoria i bilder (Világtörténet képekbe), 1981. s. 393 
109 Bjöl, Erling (red). Bonniers Lexikon: Världshistoria 1984. s. 22 
110 Bjöl, Erling (red). Bonniers Lexikon: Världshistoria 1984. s. 22 
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 Den svenska boken drar slutsatsen att genom korstågen satte en religiös fanatism igång i 

de kommande krigen. Liknande slutsats eller påstående framkommer inte i den ungerska 

boken. 

Likheter:  

 Det framkommer inga likheter. 

Både böckerna skriver väldigt lite om Jerusalems belägring. I den ungerska boken nämns 

belägringen ytterst lite vilket kan sannolikt förklaras med den marxistiska historiesynen. Den 

svenska boken drar slutsatsen att med Jerusalems belägring satte en religiös fanatism igång i de 

kommande krigen, men det framkommer inte vad påståendet baseras på. 

 

6.7 Ungern och Korstågen 2006 

Det framkommer inga detaljer om Jerusalems belägring, men boken nämner massakern i 

Jerusalem 1099 och beskriver att alla städer som gjorde motstånd var utsatta för fiendens vrede, 

inte minst för att det hade varit omöjligt att hålla tillbaka blodshungret på en belägrare här. Enligt 

boken överdrev muslimska krönikörer Jerusalems plundring till förmån för att öka övertygelsen 

för djihad. Enligt boken accepterades belägringens regler av båda parterna, den som håller ut till 

slut väntar döden, dock fanns det undantag. Det framkommer inte i boken vad belägringens regler 

var och vad undantagen innebar.
111

   

 

6.8 Korståg 2006 

Det framkommer i boken att Jerusalem var en av de bäst befästa städerna i den medeltida världen. 

Den fatimidiske Iftikhar al Dawla hade ansvaret för stadens försvar. Det var han som startade 

utflyttningen av kristna inför belägringen. Enligt boken började belägringen den 7:e juni och 

belägringens utdragning gynnade de belägrade i och med att korsfararna inte hade tillräckligt med 

vattenresurser.
112

Enligt bokens beskrivning misslyckandet av ett belägringsförsök den 13:e juni 

                                                             
111 Laszlovszky, Majorossy, Zsengellér (red). Ungern och korstågen; Riddarorden och dess minne (Magyarország és 
a keresztes háboruk; Lovagrendek és emlékeik), 2006. s. 73 
112 Wibeck, S. s. 109 
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fick korsfararna att inse bristen på belägringsmaskinerna och själva kunde de inte bygga på grund 

av brist på material. Boken beskriver enligt nedan hur de undkom trångmålet: 

Räddningen kom sjövägen. Fyra skepp anlände, förmodligen från den engelska flottan, med proviant, rep, 

spikar och material för belägringsmaskiner.
113

  

Med hjälp av de nya belägringsmaskinerna kunde korsfararna inta staden den 14:e juli 1099. 

Blodutgjutningen i staden efter dess fall beskrivs enligt nedan: 

Efter en så lång och svår färd, som avslutades med en drygt sex veckor lång belägring, blev korsfararna som 

galna. De rusade genom gaturna in i husen, genomsökte moskéer och dödade alla de såg, män, kvinnor och 

barn. Hela eftermiddagen och kvällen ända in på natten fortsatte massakern. 
114 

Boken nämner att enligt en arabisk källa dog 70 000 i blodutgjutningen, många imamer och 

vetenskapsmän som ville leva ett heligt liv här. Enligt boken måste dessa tal tolkas med 

försiktighet, då endast en grupp araber som släpptes av Raymond överlevde belägringen. 

   Boken nämner även att borta i Italien låg påven sjuk, den 29 juli 1099, fjorton dagar efter att 

soldaterna hade erövrat den heliga staden, innan nyheten hade nått honom, dog Urban II i 

Rom.
115

 

 

6.9 Sammanfattande av 2000-talets böckers skillnader, likheter 

Skillnader: 

 Den ungerska boken beskriver inte detaljerna kring belägringen, medan den svenska 

boken beskriver händelserna detaljerat.  

 Den ungerska boken beskriver blodsutgjutelsen som naturligt då försvararna inte övergav 

staden i tid. 

Likheter: det framkommer inga likheter.  

                                                             
113 Wibeck, S. s. 111 
114 Wibeck, Sören. s. 111 
115 Wibeck, Sören. s. 113 
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Den påtagliga skillnaden mellan böckerna kan tolkas bero på att den svenska boken är en populär 

historisk bok ämnat för allmänheten, medan den ungerska boken tycks ha skrivits för erfarna 

läsare inom historia. 

 

6.10 Slutsammanfattning av kapitel 6 

Det finns två böcker som skiljer sig påtagligt från de andra. Det ena är Ungern och Korstågen, 

2006 som beskriver att blodutgjutning kan betraktas som helt normalt i den här typen av historisk 

händelse, och detta är endast en förstoring av arabiska källor. Den andra boken är Världshistoria i 

bilder, 1981 (A Világtörténelem Képekben) som skriver knappt något om blodutgjutningen i 

Jerusalem. Boken Bonniers från samma årtionde betonar att med Jerusalems belägring började en 

ny typ av religiös fanatism bli en del av kommande krigen. En annan intressant skillnad är att 

dagen för Jerusalems erövring är belägen på den 15:e juli 1099 i de svenska och ungerska 

böckerna skrivna på 1910-talet, medan boken Korståg, 2006 skriver 14:e juli 1099 som datum för 

stadens erövring. De övriga böcker anger inget datum för händelsen. Den romantiska 

beskrivningen som är karaktäristiskt för böckerna skrivna på 1910-talet, återspeglas inte i de av 

mig undersökta övriga böckerna. En likhet mellan böckerna Korståg, 2006 och Järnriddarna rida 

till Jerusalem, 1918 är att båda böckerna nämner fartygen som kom med viktiga förnödenheter 

som var oundgängliga för den fortsatta belägringen, detta nämns inte i de andra böckerna. 
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7. Slutsatser 

Nedan kommer jag att redovisa svaren på mina frågeställningar. För att tydliggöra och att lätt 

kunna överskåda redovisningen väljer jag att återupprepa frågeställningarna i samband med 

svaren nedan.  

1. Finns det skillnader och likheter i hur det första korstågets orsaker beskrevs i de svenska 

och ungerska historieböckerna? 

I 5 av de 6 böcker jag har studerat anges Jerusalem, som en benämning på en symbolisk plats, 

vara av orsakerna till det första korståget. Det enda undantaget är den ungerska boken  

Världshistoria i bilder (Világtörténelem Képekben, 1981), där endast ekonomiska och sociala 

orsaker anges. I motsats till detta anges i den ungerska boken Ungern och Korstågen (2006) i 

stort sett endast ideologiska orsaker i form av den katolska kyrkan, som till exempel en vilja att 

uppnå politisk makt och världsherravälde. Att böckerna uppvisar så stora skillnader, dvs. att 

historien betraktas ur två helt olika perspektiv, kan förklaras på följande sätt. I de ungerska 

historieböckerna från 1980-talet finns det nästan ingen redogörelse för kyrkans historia. I den 

marxistiska historieskrivningens anda utelämnas korstågens och kyrkans historia, och om de ändå 

figurerar ligger koncentrationen, som vi kan se i Världshistoria i bilder, uteslutande på kampen 

mellan klasserna. Det är denna ensidiga historiesyn som Ungern och Korstågen vill balansera, 

men resultatet blir en likaledes ensidig beskrivning där koncentrationen endast ligger på 

trosfrågor. När det gäller vilka orsaker som anges finns det skillnader både mellan böcker inom 

en viss period och mellan böcker från olika perioder. En av de bästa exemplen är den bysantinska 

kejsarens Alexios den I:s roll som orsak till det första korståget. I böckerna från 1910-talet 

uppfattas kejsarens roll på helt olika sätt. Medan kejsaren i den svenska boken Järnriddarna rida 

till Jerusalem ges en viktig roll, uteslutes en sådan roll i den ungerska.  

   I böckerna från de andra årtiondena finns det inget omnämnande alls om Alexios som den 

utlösande faktorn. En orsak till detta kan vara att de enskilda personerna presenteras mycket mer 

utförligt i böckerna från 1910-talet. För att illustrera skillnaderna kan det vara intressant att 

jämföra en annan orsak till korstågen, och det är de italienska handelsstädernas roll, som inte 

framträder lika markant i böckerna från 1910-talet som i dem gör i böckerna från 1980-talet, där 

deras roll å andra sidan framställs i helt motsatta termer. Enligt den ungerska boken spelade de 
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italienska handelsstäderna en betydande roll som en av orsakerna till korstågen, medan de enligt 

den svenska boken tvärtom hade anledning att frukta ett religionskrig. Ytterligare en intressant 

skillnad är strävandena att ena den katolska kyrkan (att upphäva 1054 års splittring av kyrkan) 

som förekommer i båda böckerna från 1910-talet, men helt utelämnas i böckerna från 1980-talet, 

för att sedan åter dyka upp i den ungerska boken från 2006, vilket inte är konstigt eftersom boken 

mycket noggrant går igenom korstågen ur ett trosperspektiv och dessutom erbjuder teologiska 

förklaringar.  

   Skillnaderna i korstågets orsaker, mellan de olika tidsperioderna, kan fröklaras med 

historieskrivningens utveckling. Skillnaden mellan 1910-talets och 1980-talets böcker kan 

förklaras med förändringen av historiesynen efter andra världskriget. Av mig undersökta 80-talets 

böcker, framför allt den ungerska boken, framställer varje händelse, likaså det första korstågets 

orsaker som en kamp mellan olika samhällsskikten och följer med detta den dåvarande 

marxistiska historiesynen. 2000-talets böcker, framför allt den svenska boken, följer den 

populärhistoriesynen som började på 90 talet och är således aktörscentrerad vilket innebär att de 

enskilda aktörerna får större roll som påverkade faktor i det första korståget. 

 

2 Vilka var huvudaktörerna i det första korståget mellan 1095-1099 enligt böckerna, finns 

det eventuella skillnader ? 

Alla sex böckerna skriver om Urban II och anser det viktigt att nämna hans tal i Clermont samt 

att det var han som satte igång korstågsrörelsen. Efter genomgången av böckerna anses påven 

som den viktigaste aktören i det första korståget. 80-talets böcker nämner färre aktörer, detta 

gäller framför allt den ungerska boken. Den mest detaljerade beskrivningen om aktörerna och 

deras roll får vi reda på ur böckerna skrivna på 1910-talet. I de undersökta böckerna framkommer 

inget motsägelsefullt om aktörerna. Bredvid Urban II är det oftast Gottfried och Peter som nämns 

i de flesta böckerna.  

   Vid undersökningen av huvudaktörerna under det första korståget framkommer den typiska 

historiesynen som karaktäriserar de tre olika tidsperioder, i de undersökta böckerna. I böckerna 

skrivna på 1910-talet beskrivs de enskilda aktörerna mer detaljerade vilket karaktäriseras av 
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1910-talet nationalromantisk historiesyn. I 1980-talets böcker får vi inte reda på mycket om de 

enskilda aktörerna, vilket karaktäriseras av 80-talet marxistisk historiesyn. Den marxistiska 

historiesynen fokuserade på olika klasskamper. Skillnaden mellan 2000-talets böcker vid 

beskrivning av aktörerna ligger i att Wibecks bok karaktäriseras av 90-talets populära historiesyn 

och liksom 1910-talets nationalromantiska historiesyn detaljerat, medan den ungerska boken som 

representerar en modern historiesyn fokuserar framför allt händelserna och deras effekter. 

 

3 Hur beskrevs massakern mot judarna och finns det skillnad hur plundringen i Ungern 

beskrevs i de undersökta böckerna? 

När man jämför de tre tidsperioderna, framkommer det att i böckerna skrivna på 80-talet finns 

inget skrivet om plundringen mot judarna och ungrarna. Detta kan ha flera förklaringar, en 

tänkbar orsak kan vara att de här böckerna beskriver det första korståget endast ytligt. En annan 

anledning till att plundringen inte nämns kan vara att den rådande marxistiska historieskrivningen 

inte var intresserad av medeltidshistorien. 

   En skillnad är att av de fyra böckerna som nämner plundringen, är det bara två som ger 

ideologisk förklaring. Den ungerska boken från 1910 beskriver att judarna betraktades som Jesus 

mördare, medan ungrarna betraktades nästan som hedningar. Den svenska boken, Korståg 2006, 

beskriver endast plundringen mot judarna ideologiskt. 

   Ytterligare en skillnad är att den svenska boken (Korståg 2006) lägger betoningen på 

plundringen av judarna, medan de andra tre böckerna (Ungern och Kortågen, Järnriddarna rida 

till Jerusalem och Müveltség Könyvtára) beskriver händelserna i Ungern och genom denna 

beskrivning får vi del av historiska fragment om vad som hände judarna. Det går inte att dra 

slutsatsen att de ungerska händelserna beskrivs bättre i de ungerska böckerna än de svenska för  

den svenska boken från 1918 (Järnriddarna rida till Jerusalem) beskriver plundringen lika 

detaljerat som de ungerska böckerna. 
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4 Finns det skillnad i hur Jerusalems belägring beskrevs i de ungerska och svenska 

böckerna? 

 

Det finns två böcker som skiljer sig påtagligt från de andra. Det ena är Ungern och Korstågen, 

2006 som beskriver att blodsutgjutelse kan betraktas som helt normalt i den här typen av historisk 

händelse, och detta är endast en förstoring av arabiska källor. Den andra boken är Världshistoria i 

bilder, 1981 (A Világtörténelem Képekben) som knappt skriver något om blodsutgjutelse i 

Jerusalem.  

   Boken Bonniers från samma årtionde som Världshistoria i bilder betonar att med Jerusalems 

belägring började en ny typ av religiös fanatism bli en del av de kommande krigen. En annan  

skillnad är att dagen för Jerusalems erövring är den 15:e juli 1099 i de svenska och ungerska 

böckerna skrivna på 1910-talet, medan boken Korståg, 2006 skriver 14:e juli 1099 som datum för 

stadens erövring. De övriga böckerna anger inget datum för händelsen. Den romantiska 

beskrivningen som är karaktäristiskt för böckerna skrivna på 1910-talet, återspeglas inte i de av 

mig undersökta övriga böckerna.  

   När böckerna från 1910 talet beskriver Jerusalems belägring använder de många religiösa 

element, som till exempel en djup religiös botgörelse från korsfararnas sida efter blodsutgjutelsen 

(den ungerska boken) eller under belägringens kritiska ögonblick uppenbarade sig en mystisk vit 

gestalt som gav korfararna styrka (den svenska boken). 

   En likhet mellan böckerna Korståg 2006 och Järnriddarna rida till Jerusalem 1918 är att båda 

böckerna nämner att fartygen som kom med viktiga förnödenheter var oundgängliga för den 

fortsatta belägringen. Detta nämns inte i de andra böckerna. 

 

Undersökningen av de sex böckerna, kopplad till den rådande historiografiska utvecklingen, 

innefattande tidsperioden mellan 1900-2000- talen resulterade i följande: 

   Båda böckerna skrivna på 1910-talet karaktäriseras av nationalromantisk, som dominerade i 

historieskrivning under den här tiden, men den ungerska boken innehåller mer nationalism som 

kan förklaras genom att Ungern var drabbat av det första korståget. Böckerna jag undersökte från 

1980-talet följer 80-talets karaktäristiska historiematerialistiska, marxistiska historiesyn, men 
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även här måste nämnas att den marxistiska synen är mer entydig i den ungerska boken, 

anledningen till detta kan vara att Ungern var ett kommunistiskt land på 80-talet. Böckerna från 

2000-talet skiljer sig avseende karaktären av historieskrivning. Den svenska boken karaktäriseras 

av 90-talet utveckling av historieskrivning. Den är en populär historieskrivning, som är mer 

lättfattlig och njutbar för läsaren och presenterar de enskilda deltagare mer grundligt. Den 

ungerska boken kännetecknas av en mer svårläst text och den vill väga mot den marxistiska 

historieskrivningen, således representerar den anti-marxistisk historia skrivning, men håller 

distans till den idealistiska, romantiska historieskrivningen som karaktäriserades före 

världskrigen.  Trots att historia skrivningen utvecklades enormt de senaste hundra åren, 

framkommer inget nytt om det första korståget i de undersökta böckerna skrivna på 2000-talet. 

Naturligtvis har bilden av det första korståget förändrats mellan tidsperioderna, men den här 

förändringen var i första hand på grund av historieskrivningens utveckling.  

   Robert Ohlssons undersökningsresultat i sin c uppsats, där han beskriver att läromedel från 

1912 innehåller nationalism, är personsorienterad och religionen får större roll(bild 3).  Det 

sammanfaller med mina resultat av böckerna från 1910-talet. 
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