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KorSTogeNe

Anført av ridder Godfroy av Boullion 
stormet de første korsfarerne gjennom
Jerusalems bymur i juli 1099.  

Den kristne utgaven av hellig krig forandret både
Europa, Midtøsten, islam og kristenheten. Fiende-
bilder som ble skapt for 1000 år siden, lever i dag.

Krigen som 
ikke blir glemt
Sven egil Omdal

Kong Kilij Arslan var forvirret. Fra 
landsby etter landsby i det store ri-
ket som senere skulle bli kalt Tyrkia, 
kom det meldinger om en underlig 
prosesjon. Først red hundrevis ridde-
re, så fulgte tusenvis av fotsoldater. 
Bak de militære vandret lange tog 
av kvinner, barn og oldinger. Klærne 
deres var gamle filler, og alle hadde 
de det samme merket på ryggen: To 
tøyremser sydd sammen til et kors.

Omtrent slik begynner den franske forfat-
teren Amin Maalouf sin skildring av kors-
togene, sett gjennom muslimske øyne. Han 
skildrer overfall, invasjon og okkupasjon. 
Fra middelalderens muslimske kilder hen-
ter han beretninger om de nådeløse krist-
ne fra frankernes land som drepte for fote. 

Politisk kraft også i dag
1000 år senere er det fremdeles politisk 
kraft i historiene om det kristne overfallet 
på den muslimske Levanten (området øst 
for Middelhavet). Det fikk president Geor-
ge W. Bush merke da han like etter angre-
pene på New York og Washington i 2001 sa 
at dette korstoget kom til å vare en stund. 
Det tok bare noen dager, så var det ikke len-
ger snakk om noe korstog. Selvfølgelig ikke, 
beklager så mye.

Retorikken mellom dagens aggressive 

muslimer og kristne har ennå tydelig ekko 
fra den drøyt 200 år lange konflikten. Kam-
pen mot inntrengerne ga begrepet jihad 
en mer konkret, voldelig betydning enn 
det hadde hatt tidligere i islamsk historie. 
På den andre fløyen hylles korstogenes rid-
dere som kristendommens forsvarere mot 
den muslimske trussel. Det går en linje fra 
Jerusalem år 1099 til Utøya år 2011.

Islams kultur i forfall
Den britiske historikeren Thomas Asbridge 
mener at kampene i Det hellige land, mobi-
liseringen av enorme hærer spesielt i Tysk-
land og Frankrike, og kongenes konflikter 
med pavene, trakk Europa ut av middelal-
deren og åpnet for renessansen, mens islam 
ble trukket ned i århundrer med stagna-
sjon. Da ridderne i 1095 red forbi Bysants og 
inn i dagens Syria, gikk de til angrep på dati-
dens mest avanserte sivilisasjon. Da den sis-
te korsfarerstaten gikk i oppløsning noen 
hundre år senere, var den islamske høykul-
turen i forfall.

Korstogene oppsto ikke som en reaksjon 
på en overhengende fare. Islam hadde her-
sket i Jerusalem i 450 år, og det var gått nes-
ten 400 år siden Iberia ble invadert. Pro-
fetens folk utgjorde ingen samlet trussel 
mot Europa, men var selv splittet i sjia mot 
sunni, bystat mot bystat, hersker mot her-
sker. En samlet muslimsk front ville knust 
det første korstoget allerede ved Antiokia. 
Det 200 år lange angrepet på det muslim-

ske Levanten var nødvendig, ifølge pavene, 
for å revitalisere den kristne kirke og reeta-
blere pavens posisjon som Guds øverste au-
toritet på Jorden.

Kamp om «Guds by»
Pave Urban II (1088-1099) sa i november 
1095 at Guds by var okkupert av et folk av 
undermennesker, fremmede for Gud og 
plyndrere av alt som var hellig. Det var alle 
kristnes plikt å gå til krig for å gjenvinne 
Det hellige land. Til gjengjeld kunne paven 
love syndsforlatelse og evig liv til alle som 
tok korset. Dette løftet skulle senere bli ut-
videt til en avlatsordning hvor de som ikke 
ville dra i korstog, kunne kjøpe seg til den 
samme frelsen. 

Tidlig om ettermiddagen 15. juli 1099 brøt 
forsvaret av Jerusalem sammen. Anført av 
ridder Godfroy av Boullion stormet de før-
ste korsfarerne gjennom den brennende 
bymuren og gjøv løs på innbyggerne, mus-
limer og jøder om hverandre, med skarpe 
sverd. Etterpå skrøt de kristne angriperne 
av at de hadde vadet til anklene i fiendens 
blod. Massakren i Jerusalem skulle komme 
til å leve i muslimsk historie opp gjennom 
århundrene som grove bevis på de krist-
nes villskap, på samme måte som kristne 
ideologer skulle minne om muslimene i 
Antiokia som brukte de kristnes avhugde 
hoder som kasteskyts. Fiendebildene som 
vi i dag ser på jihadistenes og anti-jihadiste-
nes blogger, har 1000 år gamle røtter.

Fakta

Korstogenes profiler

XX Godfroy av Bouillon. Ble i senmiddelal-
deren regnet som en historisk kjempe på 
linje med Cæsar. Adelsmann fra dagens 
Wallonia i Belgia. Ledet den første styrken 
som rykket inn i Jerusalem i 1099 og ble 
den første konge av Jerusalem. Ryttersta-
tue på Place Royale i Brussel.
XX Saladin. Muslimenes største helt. Som 
kurder sloss han mer mot andre muslimer 
enn mot kristne. Gjenerobret Jerusalem i 
1187 uten å angripe de kristne og jødiske 
innbyggerne. Ettermæle som klok og 
tolerant, men var også voldsom, som tiden 
han levde i. Rytterstatue ved den store 
moskeen i Damaskus.
XX Rikard Løvehjerte. Englands store kriger-
konge. Fransk av fødsel, høyt utdannet og 
god diplomat, men også en nådeløs kriger. 
Beordret i 1191 massakre av 2700 fanger, 
som utløste hevn og hardere jihad. Avbrøt 
korstoget uten å nå målet, reiste i stedet 
hjem til England for å sikre sin stilling Ryt-
terstatue utenfor parlamentet i London.

Korsfarerne ble av paven lovet syndsforlatelse og evig liv.   
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XX Første korstog 1095–1099 
Utløst av pave Urban II som 
ba alle kristne marsjere mot 
tyrkerne, som han fremstilte 
som undermennesker. Den 
største hær siden romertiden 
ble mobilisert. Jerusalem falt 
i 1099. Flere korsfarerstater 
ble etablert, Jerusalem var 
viktigst. 

XX Andre korstog 1147–1149 
60 000 soldater dro for å 
redde korsfarerstatene etter 
at én av dem, Edessa, var tatt 
av muslimene. Alle som tok 
korset ble lovet full synds-
forlatelse. To hærer, en tysk 
og en fransk, ble knust av de 
tyrkiske seldsjukkene allerede 
før de nådde Det hellige land. 

XX Tredje korstog 1187–1192 
Mobilisert av pave Gregor 
VIII, etter at Saladin samme år 
hadde gjenerobret Jerusa-
lem og kapret det hellige 
kors. Dette var kongenes og 
keiserens korstog, hvor både 
engelske Rikard Løvehjerte, 
franske Filip II og tyske Fred-
rik I (Rødskjegg) deltok. 

XX Fjerde korstog 1202–1204 
En ny pave, Innocent III, 
forkynte at hellig krig kunne 
rense bort kirkens synder, 
og at Gud ville gi Jerusalem 
tilbake. Avlaten ble innført for 
dem ikke ville dra i korstog, 
men heller kjøpe seg frelse. 
Korstoget skar ut og plyndret 
det kristne Bysants i stedet. 

XX Femte korstog 1217–1221 
Korsfarere fra Østerrike, 
Bayern og Ungarn angrep 
Egypt, erobret Damietta og 
fikk ordre fra paven om å an-
gripe Kairo. Dessverre hadde 
ingen fortalt dem om Nilens 
vannføring om våren. I valget 

mellom drukningsdøden og 
overgivelse, overga de seg. 

XX Sjette korstog 1228–1229 
Fredrik II av det tysk-romer-
ske riket nektet å dra før 
paven kronet ham til keiser. 
Ble deretter ekskommunisert, 
men dro likevel. Han kjente 
islam, snakket arabisk, hadde 
muslimske livvakter og eget 
harem. Forhandlet frem en 
avtale som ga korsfarerne 
kontroll over ruinene av Je-
rusalem. 

XX Barnekorstoget 1202 
Kildene er spinkle, men 
ettertiden har spunnet 
mange myter om barna som 
ville marsjere under korset 
og gjenerobre Jerusalem. 
Ledet av to gutter skal 
barna ha dratt av gårde, for 
så å forsvinne ut av historien. 
Sannsynligvis var det få barn 
og flest fattige voksne. 

XX De siste korstogene  
1244–1300-tallet 
Nye paver mobiliserte til kors-
tog mot andre kristne, med 
løfte om syndenes forlatelse. 
I 1244 rykket mongolske 
styrker inn i Jerusalem og 
massakrerte de kristne som 
var igjen. Nye forsøk på å 
gjenerobre Jerusalem fort-
satte til utpå 1300-tallet, men 
førte aldri frem. 

XX Nytt korstog? 2001 
Ordet «korstog» (crusade) 
ble brukt av USAs president 
George W. Bush etter ter-
rorangrepet mot World Trade 
Center i New York 11. septem-
ber 2001. Han ble kritisert for 
dette i Europa og fra arabiske 
land, tilhengerne mener ordet 
ble brukt i ikke-religiøs me-
ning. 

Korstogene

Kong Rikard Løvehjerte var Englands mest kjente korsfarer, men 
han måtte avbryte uten å nå sitt mål. 

Etter at Godfroy var vel etablert som den 
første kristne konge av Jerusalem, og kors-
farerstatene var opprettet som brohoder 
flere steder, tok det mindre enn ti år før de 
kristne begynte å slåss innbyrdes. Først i 
1144 begynte den muslimske gjenerobrin-
gen av det tapte. 

Først falt korsfarerstaten Edessa for den 
muslimske krigsherren Zangi. Etter at han 
ble myrdet, red emiren av Aleppo, Nur-al-
Din, Troens Lys, inn i kampen. Først under 
ham ble Jerusalem en viktig by også for is-
lam. 

Saladin, Jerusalems befrier
Men det skulle bli en annen stor hærfører 
som til slutt drev de kristne bort fra Jerusa-
lem. Kurderen Saladin var liten og spinkel 
av kroppsbygning, med et kort, velpleid 
skjegg. Han var kjent som tankefull på gren-
sen til det melankolske, som en glimrende 
diplomat og en enda bedre general. Vennlig 
mot gjester, men nådeløs mot fiender når 
det tjente hans sak. 

I ettertiden er Saladin husket som Jerusa-
lems befrier (av muslimene) og som byens 
gjenerobrer (av de kristne). Mindre snakk 
er det om det faktum at han sloss tre år mot 
sine egne trosfeller, og bare ett år mot de 
kristne. Hans ettermæle er fremdeles om-
stridt, men det hersker ikke tvil om at han 
knuste korsfarerhæren, erobret Det hellige 
kors, inntok Jerusalem uten ekstra blodsut-
gytelse, og vant den lange stillingskrigen 

mot den hardeste av alle de kristne kriger-
ne, Rikard Løvehjerte av England.

Mange korstog forlot Europas byer og 
landsbyer etter dette. Noen ble massakrert 
så snart de kom inn på muslimsk territori-
um, andre vendte seg mot sine egne, noen 
ble rammet av voldsomme sykdommer, 
mens andre ble brukt i rene maktspill krist-
ne herskere og paver imellom.

Motsatt resultat
Amin Maalouf skriver at hvis hensikten var 
å stoppe islams fremmarsj, var resultatet 
det motsatte. Under ledelse av de ottoman-
ske tyrkerne skulle de trenge helt til Wiens 
porter. Hvis hensikten virkelig var å ero-
bre Jerusalem, mislyktes de også, selv om 
det ikke er uvanlig i dag å se Israel omtalt 
i muslimske kilder som en moderne kors-
farerstat, en forpost for det aggressive og 
kristne USA. Hvis hensikten var å øke hen-
givelsen til Gud, og sikre den katolske kir-
kes posisjon, var også korstogene, løftene 
om syndsforlatelse for korsfarerne og den 
påfølgende avlatshandelen, en fiasko. I 1517 
sendte den tyske munken Martin Luther 95 
teser i protest til erkebiskopen av Magde-
burg og reformasjonen var i gang.

En slik reformasjon nådde aldri islam, 
et forhold som i dag ofte brukes som et ar-
gument mot Saladins og Nur-al-Dins etter-
kommere, og deres evne til å tilpasse seg 
moderniteten og demokratiet. 
sven.egil.omdal@aftenbladet.no


