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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken eller vilka orsaker till det första korståget som 

olika nutida författare framställer som de mest centrala samt att fundera över varför de olika 

författarna skiljer sig åt. De ta görs genom en litteraturstudie där fyra nutida författare 

används. Dessa författare är Christopher Tyerman, Andrew Wheatcroft, Dick Harrison och 

Sören Wibeck. Varje författare presenteras separat och de orsaker som han lägger fram som de 

mest centrala beskriv. Resultatet av denna uppsats visar att de orsaker som olika författare tar 

upp som de mest centrala bakom det först korståget skiljer sig åt beroende på hur författaren 

inriktat sin bok. De orsaker som togs upp av de fyra författarna var följande. Investiturstriden, 

Seldjukernas expansion, Al-Hakims härjningar, Peter Eremitens predikningar, svält och 

fattigdom i Europa samt befolkningens missnöje med att det var osäkert längs pilgrimslederna 

till paradisstaden Jerusalem. 

 

Nyckelord: Seldjuk, Investiturstriden, korståg, pilgrim 
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Inledning 
 

Historia handlar inte bara om att komma ihåg massa årtal eller kunna rabbla Sveriges kungar i 

rätt ordning. Historiens största funktion är att hjälpa oss se kopplingar mellan det som sker 

runt omkring oss idag och det som skett tidigare. Med hjälp av historia kan vi lära oss hur 

människor levde i en annan tid och framförallt kan vi lära oss av deras misstag och 

missförstånd. Dessa missförstånd och misstags resultat brukar ofta vara krig av något slag. 

Om vi idag studerar orsakerna bakom krigen kan vi förhoppningsvis se till at det inte 

upprepar sig. 

 

Flera av krigen som utkämpades förr handlade i någon mån om olika religiösa motsättningar. 

Dessa motsättningar kan vi se även idag i tillexempel Gazakonflikten, Afghanistan och Irak 

krigen. Tittar vi historiskt så finns det ett krig som utmärker sig mer än andra när det kommer 

till religiösa motsättningar, nämligen Korstågen. 

 

Korstågen är ett krig som fascinerat många under lång tid. Det finns både skönlitterära och 

facklitterära böcker om ämnet, såväl som filmer och tv serier. Det är en period i historien som 

är intressant ur flera synvinklar. Det hände otroligt mycket på det politiska planet, både inom 

den världsliga som den kyrkliga makten. Inom det militära skedde stor utveckling, både när 

det gäller utrustning som strategier. 

 

Anledningen till att korstågen startades är många och vilken anledning som var viktigast 

skiljer sig beroende på vilken författare man läser. Olika författare menar att vissa händelser 

är viktigare än andra. Men varför skiljer sig detta åt mellan olika författare? Det är detta som 

denna undersökning ska handla om. 

 

Anledningen till att jag valde att skriva om korstågen är att jag har ett stort historiskt intresse 

och då speciellt inriktat mot den Europeiska medeltiden. Korstågsperioden är en intressant 

period i och med det intensiva politiska maktspelet som pågick mellan kyrkan och de 

världsliga makterna så som kungar och kejsare. Korstågen är en intressant period både inom 

kristendomens - och islams historia, då det hade en stor påverkan för människor inom båda 

religionerna. Vissa hävdar att det är denna händelse som ligger till grunden för de 

motsättningar som idag finns mellan delar av den muslimska och den kristna världen, om det 

ligger någon sanning i detta låter jag vara osagt, men vi kan sluta oss till att korstågs eran är 

en intressant period att studera. 



5  

Syfte 
 

Syftet är att undersöka vilken eller vilka orsaker till det första korståget som olika nutida 

författare framställer som de mest centrala samt att fundera över varför de olika författarna 

skiljer sig åt. 

 

 
Frågeställningar 

 

• Vilka olika orsaker till det första korståget lyfter olika nutida författare fram som de 

mest centrala? 

 

• Varför skiljer sig de olika författarna åt, i vilka orsaker som de lägger fram som de 

mest centrala? 
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Metod 
 

Denna uppsats är en kvalitativ undersökning. Detta berättigas av att undersökningen endast 

innehåller litteraturundersökningar där det är den kvalitativa texten som undersökts. Den 

metod som använts har därför enbart gått ut på att granska litterära texter. 1 

 

Först gjordes en litteratursökning i olika biblioteks kataloger efter relevant litteratur. Sökorden 

som användes var korståg, medeltiden samt kyrkohistoria. Därefter beställdes den litteraturen 

som ansågs vara den mest relevanta. Detta var den litteraturen som behandlade det första 

korståget samt inriktade sig på flera aspekter än bara den militära aspekten. Jag ville ha 

böcker som var så mångsidiga som möjligt men de skulle även ha viss skillnad mellan 

varandra. Det vill säga, jag ville inte ha böcker som alla inriktade sig på samma sak. Något att 

ta hänsyn till var att det inte är hela böckerna som handlar om orsakerna bakom första 

korståget. Oftast är det bara de första kapitlen som behandlar tiden innan korståget började 

och det är då de delarna som granskats noggrannast. 
 

 

När böckerna kom granskades de närmare och ytterligare ett urval gjordes baserat på om 

böckerna behandlade orsakerna bakom korståget. En del böcker beskrev inte vilka orsaker 

som fanns till korståget och valdes därmed bort. Mängden böcker fick inte heller bli för stor, 

vilket gjorde att jag valde böcker som hade olika vinklingar på korståget och därmed lyfte 

fram olika orsaker.  Därefter djuplästes böckerna för att ytterligare sätta mig in i ämnet och få 

grepp om de olika författare som skulle behandlas. Slutligen skrevs undersökningen där 

litteraturen stod i centrum. Utifrån vad de olika författarna sa om det som behandlas i 

uppsatsen drogs sedan slutsatser som gav uppsatsen sitt resultat. 

 

I och med att undersökningen går ut på att jämföra vilka orsaker bakom korståget som olika 

författare framhäver som viktigare än andra, blev valet av metod ganska självklart. Metoder 

som enkäter, intervjuer och observationer föll bort. 

 

Nackdelen med att använda sig av en litteraturundersökning är att man får ta författarna på 

deras ord. Hade man undersökt orsakerna bakom korstågen själv och använt sig av 

primärkällor skulle man ha fått fram ett resultat som varit mer pålitligt. I och med att jag nu 

använder mig av sekundära källor finns det inte lika stor säkerhet i att uppgifterna är helt 

pålitliga. Man får räkna med att författarna har lagt in sina egna tolkningar i texten samt att de 
 
 

1Backman 2007 ss 50-51 
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inte alltid använt sig av primärkällor själva. Detta får man ta in i beräkningen när man drar sin 

slutsats. Även om författarna har en omfattande litteraturlista där man kan läsa vilka källor 

som de använts sig av, kan man ändå inte veta vad dessa källor säger och hu mycket eget som 

författarna har lagt in i sina tolkningar. 

 

En annan brist är att det kan vara svårt att göra en djupanalys av materialet då det kan finnas 

bristfällig information om varifrån författarna tagit sina källor samt om författarnas 

bakgrunder. Anledningen till att bakgrunderna är av intresse är att författarna kanske har 

tendenser. Det vill säga att de är präglade av religiösa övertygelser, politik eller någonting 

annat. 

 

Fördelen med att använda sig av en litteratur undersökning är att materialet blir begränsat. 

Med tanke på att undersökningen är begränsad i storlek och tid behövs ett begränsat material. 

I och för sig kan detta även ses som en nackdel då ett begränsat material gör att man kanske 

missar något. 

 

Anledningen till att jag valde att använda mig av en jämförande litteraturundersökning istället 

för att undersöka primärkällorna själv berodde på flera olika faktorer. Dels tidsaspekten, men 

sedan även tillgängligheten. Primärkällorna härstammar från medeltiden och är svåra att få tag 

på samt skrivna på språk jag inte behärskar. 

 

Martyn Denscombe skriver i sin bok att en ”forskare bör inse värdet av att använda flera 

metoder”.2 Det är något tänkvärt att komma ihåg och använda sig av i olika undersökningar. 

Med hjälp av olika metoder kan man ringa i sitt forskningsområde ännu lite mer än om man 

bara använder sig av en metod. Tyvärr är det här en för liten undersökning för att använda sig 

av fler än en metod, men hade undersökningen varit större hade det varit bra att komplettera 

den litteraturen som jag har med lite mer litteratur samt några primärkällor. 

 

Staffan Stukát diskuterar skillnaderna mellan en kvalitativ forskningsmetod och en kvantitativ 

forskningsmetod. Han menar på att skillnaderna mellan dem är stora ur en aspekt men hårfina 

ur en annan. Rent generellt kan man säga att enkät undersökningar där man sammanställer all 

data i tabeller och diagram är en kvantitativ undersökning. Medan en intervju undersökning 

eller en litteratur undersökning där man analyserar och tolkar svaren är en kvalitativ 

undersökning. Men riktigt så enkelt är det inte menar Stukát. Han menar att forskare ofta 
 
 
 
 

 
2Denscombe, 2000 s 105 
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använder sig av olika metoder och att man kan göra enkäter som ger kvalitativa 

undersökningar och intervjuer som ger kvantitativa undersökningar. 3 

 

Denscombe menar likasom Stukát att skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar inte är svart eller vitt. Han menar att det finns en mängd föreställningar om 

vad en kvalitativ respektive kvantitativ undersökning ska innehålla och hur forskaren ska 

förhålla sig till resultaten. Han påpekar även att man utifrån lika metoder kan få ut både en 

kvalitativ so en kvantitativ undersökning. 4 

 

Avgränsning 
 

Denna uppsats är avgränsad till att studera orsakerna bakom det första korståget med hjälp av 

fyra olika författare. För att få fram vilka författare jag skulle använda mig av gjorde jag en 

litteratursökning på libris.kb.se samt på de lokala biblioteken. Där fick jag fram en mängd 

böcker som handlade om korståg och utifrån en granskning av dessa böcker kom jag fram till 

de fyra som jag sedan valt att använda mig av i undersökningen. 

 

Det finns några anledningar till att uppsatsen har de avgränsningar som den har. För det första 

är uppsatsen begränsad i antalet sidor samt tid, vilket gör att undersökningen inte kan vara för 

omfattande. För det andra fanns det otroligt mycket material om korstågseran vilket gjorde att 

en angränsning behövdes. Första avgränsningen blev då området, andra avgränsningen blev 

sedan vad inom det valda området som skulle undersökas. Vid närmare granskning blev det 

tydligt att olika författare lägger större vikt vid vissa händelser som ledde till korståget än 

andra. Däri skapades intresset för varför det är så och om man kan säga att någon enskild 

händelse är viktigare än någon annan. 

 

Att valet föll på de författarna som används i uppsatsen har olika anledningar. Sören Wibeck 

är en erkänd svensk författare som skrivit ett flertal böcker om korståg och religions historia. 

Att han har skrivit böcker inom religions historia var den stora anledningen till att han togs 

med i undersökningen. Dick Harrison är en känd historia professor verksam på Lunds 

Universitet. Hans meriter inom medeltida historieforskning gjorde att jag valde att använda 

mig av honom i undersökningen. Andrew Wheatcroft har i sin bok de otrogna en vinkling av 
 

 
 

3Stukát, 2005 ss 30-35 
 

 
 
 

4Denscombe, 2000 ss 203-207 
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korståget som är lite ovanlig. Han beskriver korstågen med tyngdpunkt ur muslimernas 

synvinkel. Detta gjorde att hans bok fick en plats i undersökningen. Christopher Tyerman 

tillför denna undersökning en internationell prägel då han är professor i England. 

 

 
Material och bakgrundspresentation 

 

 

Andrew Wheatcroft 
 

Andrew Wheatcroft har studerat vid både Cambridge och Madrids universitet och har skrivit 

många böcker inom den religionshistoriska genren. Hans bok de otrogna sätter fokus på 

konflikten mellan kristna och muslimer genom historien, med störst inriktning på den 

muslimska sidan av korståget. Han försöker framhäva både den muslimska som den kristna 

sidan. Man brukar säga att det alltid finns två sidor av en historia och det är verkligen sant när 

det kommet till konflikten mellan kristna och muslimer. Wheatcroft har i sitt tio år långa 

arbete med den här boken rest genom större delen av Europa, delar av mellanöstern, 

Nordafrika och USA för att studera olika källor. Källmaterialet är omfattande och ger en bra 

grund till boken.5 

 

Boken är indelad i tre delar. Dessa delar representerar tre områden där muslimer och kristna 

under lång tid levt tillsammans. Dessa områden är Spanien, mellanöstern och Balkan. På 

grund av Wheatcrofts omfattande källmaterial lyckas han ge en ny vinkling på konflikterna i 

dessa områden. Wheatcroft menar att det hat som existerat mellan de religiösa grupperna 

egentligen inte är något naturligt, utan istället är något inlärt och nedärvt under många hundra 

år. Med hjälp av skrifter, konst och berättelser har fiendskapen överlevt till våra dagar. Boken 

har en populärvetenskaplig prägel men metoden som används har en stark forskningsprägel. 6 

 

Wheatcrofts källmaterial är omfattande och spänner över flera år. Han skulle ha behövt en 

källkritisk diskussion där han ifrågasätter sina källor. Det är en populärvetenskaplig bok men 

skulle göra sig bra som forskning bok. Att inte problematisera sina källor skapar problem då 

den som läser boken inte vet hur mycket eget författaren lagt in samt om han har tagit med i 

beräkningen att vissa källor kan vara skrivna i propaganda syfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Wheatcroft, 2006 
 

6 Wheatcroft, 2006 
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Sören Wibeck 
 

Sören Wibeck är en journalist vid Sveriges radio. Under flera år har han medverkat i P1:s 

livsåskådningsprogram Människor och tro samt hunnit med att ge ut flera böcker inom 

religionshistoria. Han har i över 30 år rest runt i områden i mellanöstern och Gaza för att 

samla in material till sina böcker inom religionsvetenskap och religionshistoria.7 

 

Boken Korståg – västerlandets heliga krig ger en modern skildring av korstågen i östra 

medelhavsområdet, med start 1095. Sören Wibeck menar i sin bok korståg att Påve Urban II:s 

predikan i Clermont den där novemberdagen 1095 förändrade historien. Påven startade en 

rörelse som skulle visa sig leva vidare i flera hundra år. Under flera decennier har korstågen 

porträtterats som antingen något ärorikt och heroiskt eller något barbariskt enligt Wibeck. 

Personer såsom Rickard Lejonhjärta och Fredrik Barbarossa har uppmålats som stora hjältar. 

Sören Wibeck har tagit sig förbi de vanliga porträtteringarna av korstågen och med hjälp av 

både kristna, muslimska och babyloniska källor bygger han upp en ny bild av korstågen. 

Wibeck väger in den senaste forskningen när han drar sina slutsatser. Att han använder sig av 

källor från flera synvinklar samt tar in den senaste forskningen gör att denna bok får ett större 

vetenskapligt värde. Boken är populärvetenskaplig i sitt upplägg men visar på god forskning. 

Dick Harrison, professor i historia vid lunds universitet samt av Rickard Lagerwall, islamolog 

vid Lunds universitet har givit Wibeck värdefulla synpunkter på bokens innehåll. 8 

 

Den kritik man kan ge boken är att den inte är skriven utefter ett forskningsperspektiv. Det är 

svårt att följa vilken metod som använts i skrivprocessen och boken har inget uttalat syfte. 

Detta beror på att boken är skriven populärvetenskapligt. En populärvetenskaplig bok är lät- 

tare att få ut till den breda massan men det blir svårare att följa författarens tankeprocess. Det 

finns heller ingen problematisering av de källor som Wibeck använder sig av. Man kan anta 

att Wibeck själv har tolkat de källor han använt sig av, detta blir lite problematiskt då han inte 

har ifrågasatt källorna enligt de källkritiks principer som används inom forskning: 

Samtidskravet, kravet på oberoende, kravet på tendensfrihet och realitetskravet. Det man även 

ska ta i beaktning är att Wibeck har använt sig av Dick Harrisons bok Gud vill det som källa. 

 

Christopher Tyreman 
 

Christopher Tyerman är medlem i History at Hertford Collage i Oxford. Han har även skrivit 

ett flertal böcker om korstågens historia och undervisar i medeltidshistoria vid New Collage i 



9 Tyerman, 2006 

10 Tyerman, 2006 
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Oxford.9 
 

 

I boken gods war berättar Tyreman om den blodiga delen av korstågen. Han beskriver hur 

arméer invaderade den islamska världen i guds namn, ute på ett heligt uppdrag och samtidigt 

letandes efter rikedomar. Boken beskriver korsfararnas resa till det heliga landet samt deras 

kamp för att överleva där. Tyreman tar upp alla de klassiska elementen hos korstågen, krigen, 

ordnarna, riddarna och den kristna kyrkan. Han ger en tydlig bild av alla dessa element samt 

en förklaring till dem. Tyreman gör kopplingar till dagens konflikter mellan muslimer och 

kristna och hur man kan härleda dessa konflikter bakåt i tiden. Boken är populärvetenskaplig 

och har ett stort källmaterial i ryggen. Tyerman har tagit sig an att beskriva alla de medeltida 

korstågen och gör det på ett sakligt och intressant sätt. 10 

 

Tyerman använder sig av ett omfattande material i och med att han försöker täcka ett stort 

tidsspann i sin bok. Boken är gjord för den breda massan och ska nog ses som en 

övergripande faktabok. Detta gör även att pålitligheten minimeras i och med att det inte finns 

någon problematiserande analys av källmaterialet. Man vet inte varför han valde att använda 

sig av just de källor som han gjorde. Man kan anta att han måste ha valt bort en del källor men 

man får inte veta vilka eller varför. När man skriver en text bör man alltid resonera kring sina 

källor om inte annat för att visa att man inte tror på allt som skrivs. Det är viktigt at som 

författare visa att man kan förhålla sig till källor på ett källkritiskt sätt och att man ställer 

frågor till sitt källmaterial. Frågor som vem har skrivit detta, varför skrevs det och när? 

 

Dick Harrison 
 

Dick Harrison är historia professor vid lunds universitet. Han har skrivit ett flertal böcker som 

behandlar den medeltida epoken. Bland annat böcker om digerdöden, legenden bakom Robin 

Hood samt nordiska korsfarare. Boken Gud vill det handlar om de nordiska korsfararna som i 

vanlig historia inte får en så stor plats. Harrison menar på att människor i norden inte alltid 

vill veta med sig att det har funnits nordiska korsfarare. Men ett flertal källor pekar på att det 

var flera stormän och kungar i norden som tog korset och var villiga att dö i guds namn. 

Harrison hade under flera år, innan han skrev denna bok, ägnat sig åt medeltidsstudier ur olika 

synvinklar. Det finns mycket skrivet om korstågen och korsfararna i Europa, men väldigt lite 

skrivet och forskat om dem i norden. Harrisons bok påvisar hur centralt korstågen var i de 

nordiska samhällena. Det heliga landet ligger långt borta från norden men trots avståndet 
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påverkades den nordiska befolkningen av händelserna där. Föreställningar om de otrogna, 

deras vanor och beteenden nådde till norden och påverkade deras världsuppfattning. 11 

 

Harrison beskriver hur det kom sig att korstågs idén kunde få ett så stort genomslag i hela 

Europa. Det viktigaste menar Harrison är att vi måste kunna lära oss av det son hände tidigare 

i historien och kunna applicera det i dagens samhälle då det är högst aktuellt idag. Det är 

Sören Wibeck, Sveriges radio, och Marianne Solin, arkeolog, som har läst och kommenterat 

boken.12 

 

Harrison har skrivit sin bok utefter ett populärvetenskapligt perspektiv. Detta gör att viss 

forsknings delar så som metoddiskussion, syfte och en källkritisk analys saknas. Därför blir 

det svårt att veta hur Harrison har tolkat sina källor samt hur kritisk han varit mot de källor 

som han använt sig av. I och med att korstågen var storpolitik är det inte omöjligt att en del 

texter som härrör från den tiden innehåller viss propaganda. Ju äldre källorna är desto svårare 

är det att säkert veta varför de skrifterna skrevs och i vilket syfte. Man bör även fundera över 

vem som skrev texterna, hur långt efter händelsen är de skrivna och på vems uppdrag. En 

riddare som var nere i det heliga landet och skrev ett brev några timmar efter ett slag är en 

mer pålitlig källa än en krönikör som skriver ner samma händelse i Sverige något år senare 

och är baserad på hörsägen. Harrisons bok skulle få ett lyft om han hade med en sådan 

källkritisk diskussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Harrison, 2005 

 
12 Harrison, 2005 
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Disposition 
 

Uppsatsen kommer att följa en tematisk uppdelning där varje författare presenteras var för sig. 

Den första delen av uppsatsen innehåller inledning, syfte, frågeställningar, metod, material 

och avgränsning. 
 

 

I inledningen ges en intresseväckande förklaring till varför denna uppsats skrivs. Syftet och 

frågeställningen ställer upp ramarna för vad uppsatsen ska handla om. I metoden ges en 

genomgång av hur jag gått tillväga för att genomföra undersökningen samt vilka metoder som 

använts för att tolka materialet. 

 

I materialavsnittet presenteras de böcker och författare som använts i undersökningen och i 

avgränsningen ges en förklaring till varför vissa saker lämnats ute ur undersökningen medan 

vissa andra tagits med. 

 

Andra delen av uppsatsen består av undersökning, analys och en sammanfattning. I 

undersökningen presenteras hur de olika författarna beskriver orsakerna bakom det första 

korståget. Vilka orsaker lyfter de fram som de mest centrala? I undersökningen gör därför 

inga jämförelser utan det är bara en presentation av vad författarna lägger fram för orsaker till 

det första korståget. I analysen görs en jämförelse mellan de olika författarna. Här lyfts även 

informationen som vi hittar under materialavsnittet in, detta för att kunna göra en så djup 

analys som möjligt, både källkritiskt och informationsmässigt. 

 

Slutligen görs en sammanfattning av uppsatsen där de viktigaste slutsatserna presenteras och 

tydliga svar på frågeställningen redogörs. 
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Undersökning 
 

 

Andrew Wheatcroft 
 

Andrew Wheatcroft ger i sin bok de otrogna en bild av orsakerna bakom korståget ur 

muslimernas synvinkel. Innan 1000-talet var pilgrimerna som rese till Jerusalem inte många. 

De flesta kom inte från Europa, då det var en lång, kostsam och mödosam väg. De flesta 

pilgrimerna kom istället från länder som låg under muslimskt styre, så som Egypten och 

Spanien. Men under tusentalet ökade pilgrimsresorna från väst stadigt även och de blev mer 

och mer riskfyllda på grund av banditer och stråtrövare som härjade längs pilgrims leder.13 

 

Men enligt Wheatcroft kan man härröra vissa orsaker till korståget ännu längre tillbaka. År 
 

638 erövrades Jerusalem av muslimerna och skulle komma att stanna i deras händer tills 

korsfararna kom 1099. De muslimska härskarna såg pilgrimerna som en inkomstkälla och 

gjorde därför sällan något för att förhindra pilgrimerna från att besöka de heliga platserna. 

Under denna tid blomstrade pilgrimsfärderna och det var förhållandevis tryggt att resa till det 

heliga landet.14 

 

Självklart uppstod mindre oroligheter under åren mellan pilgrimerna och olika muslimska 

fraktioner, men den händelse som kom att ha störst betydelse för de framtida händelserna 

inträffade år 1003. Kalifen vid denna tid i Jerusalem, Al-Hakim, inledde en kampanj mot 

österländska kristna, judar samt deras heliga platser. Han lyckades riva ett flertalet kristna 

kyrkor och judiska synagogor över hela det heliga landet. Det mest uppseendeväckande var 

när han lät riva den heliga gravens kyrka i Jerusalem. Den heliga gravens kyrka var byggd på 

den plats där Jesus sägs ha blivit korsfäst samt den plats där Muhammed ska ha uppstigit till 

himmelen. Al-Hakim förföljde både kristna och judar som levde i Outremer och han försökte 

få så många som möjligt att gå över till islam, de som vägrade fick bära olika symboler för att 

visa vilken religion de tillhörde. Många forskare tror att makten till slut steg Al-Hakim åt 

huvudet och år 1013 utlyste han att han nu av gud fått gudomliga krafter. Detta gav honom en 

anledning att börja även förfölja oliktänkande muslimer så som sunni muslimer. Slutligen dog 

Al-Hakim år 1021 och förföljelsen slutade, men hans regeringstid skulle lämna djupa sår efter 

sig hos både kristna, judar och muslimer. Trots att förföljelsen av kristna, judar och sunni 
 

 
 
 
 

13 Wheatcroft, 2006, s 183 
 

14 Wheatcroft, 2006, s 184 
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muslimer upphörde efter Al-Hakims regeringstid, hade förstörelsen av den heliga gravens 

kyrka upprört många kristna runt om i världen.15 

 

Efter Al-Hakims död återuppbyggdes många kyrkor och synagogor men de saknade oftast den 

storslagenhet som kännetecknade deras föregångare. Pilgrimerna fortsatte under denna tid att 

vallfärdas till Jerusalem men det blev allt svårare att ta sig fram på grund av alla stråtrövare, 

plundrare och krig. Endast 2000 av 7000 pilgrimer som gav sig av till det heliga landet kom 

hem. På grund av det stora hotet tvingades pilgrimerna att resa i större grupper med beväpnad 

eskort. Detta ledde i sin tur till att ortsbefolkningen inte gärna ville släppa in dessa grupper i 

städerna så det blev svårt att hitta förnödenheter längs vägen. Resorna till det heliga landet 

innefattade en hel del umbäranden och detta väckte enligt Wheatcroft ett stort missnöje hos 

människor i Västvärlden. De ville självklart att det heliga landet skulle vara öppet för dem 

som ville resa dit samt behålla föreställningen om Jerusalem som en utopi. Det var inte bara 

svårt att få tag i mat, vatten och skydd, utan resan kantades även utav mutor och tullar. Det 

var inte så konstigt att berättelser rörande hur svårt och farligt det varit att resa till det heliga 

landet, spreds runt om i Europa.16 

 

Jerusalem betydde väldigt mycket för människor i den kristna världen vid den här tiden. 

Jerusalem var i mångt och mycket samma sak som paradiset. Det var därför, enligt 

Wheatcroft, som Al-Hakims förstörelse av den heliga gravens kyrka satte sådana djupa spår 

hos européerna.17 

 

Wheatcroft nämner ytterligare en stor händelse som en tänkbar orsak till korståget, nämligen 

år 1071 då de bysantinska styrkorna besegrades av turkiska seldjuker. Seldjukerna hade under 

en längre tid dominerat stora delar av Mindre Asien och i och med att de besegrande de 

Bysantinska arméerna, sträckte sig nu deras rike ända till medelhavets stränder. Men 

Seldjukerna lyckades inte inta staden Jerusalem förrän år 1073. År 1077 lyckades de lokala 

muslimerna driva bort turkarna från staden, men efter en kort tid återvände Seldjukerna i full 

styrka och återerövrade staden. I samband med detta skedde en enorm massaker på 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Wheatcroft, 2006, ss 184 - 185 

 
16 Wheatcroft, 2006, ss 185 - 186 

 
17 Wheatcroft, 2006, s 187 
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muslimerna i Jerusalem. Både kristna, judar och muslimer fick det sedan sämre med 

betungande skatter.18 

 

Sammanfattning 
 

Wheatcroft lägger fram två stora händelser som tänkbara orsaker bakom det första korståget. 

Det första var kalifen Al-Hakims härjningar under sin regeringstid i Jerusalem med start år 

1003. Den enskilda händelsen som Wheatcroft pekar på är förstörande av den heliga gravens 

kyrka. Anledningen till att detta, enligt Wheatcroft kan räknas in som en orsak till korståget är 

att förstörelsen av den heliga gravens kyrka var en skymf mot hela kristligheten. Händelsen 

bevarades i människors minnen och när påbudet om korståget kom väcktes åter vreden över 

vad Al-Hakim hade gjort. 

 

Den andra orsaken som Wheatcroft tar upp är seldjukernas expansion. Seldjukerna var ett 

turkiskt muslimskt nomadfolk som under 1000-talet expanderade i rasande fart och hotade det 

bysantinska riket. Det bysantinska riket, centrum för den österländska kristna ortodoxa 

kyrkan. Trots att denna kyrka var separerad från den katolska kyrkan i väst fanns ändå vissa 

band kvar mellan dem. Detta gjorde att den seldjukiska expansionen även blev en fråga för 

den katolska kyrkan. 

 

Sören Wibeck 
 

Sören Wibeck tar i sin bok upp vikten av det bysantinska riket i den medeltida världen. Det 

var bysantinerna som hade de största kontakterna öster ut mot länder som Kina och Indien. 

Det var även de bysantinska arméerna som höll den seldjukiska stammarna i schack. Handeln 

vid denna tid var en otroligt viktig inkomstkälla och den som kontrollerade de största 

handelsvägarna kontrollerade stora delar av den ekonomiska marknaden. En av de största 

handelsvägarna var sidenvägen som gick genom Mindre Asien till Kina. Det var Bysantinerna 

som kontrollerade stora delar av denna väg och på så vi även stora delar av handeln mellan 

öst och väst.19 
 

 

Mindre Asien var vid denna tid, i början av 1000 – talet, en strategisk viktig plats. Dels fanns 

det gott om arbetskraft i form av folk, men området var även som nämnts tidigare viktigt, då 

de stora handelsvägarna gick där igenom. Det var även ett bördigt område och det romerska 

vägnätet var fortfarande i gott skick, vilket gjorde att det var förhållandevis lätt att ta sig fram. 
 

 
 
 

18 Wheatcroft, 2006, s 191 
 

19 Wibeck, 2005, ss 45 -48 
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För att hålla detta stora område under kontroll använde sig bysantinerna av en liten mängd 

vapenmakt och en stor del diplomati.20 

 

År 1071 drog den bysantinska kejsaren Romanus IV efter ett slag mot Seldjukerna. Vissa 

forskare, däribland Wibeck, hävdar att detta var en katalysator till det som kom att bli det 

första korståget. Seldjukerna hade expanderat under flera år och nu närmat sig medelhavet 

och det bysantinska riket. Kejsare Romanus IV gick ut för att möta de turkiska styrkorna, efter 

att diplomatin fallerat, men led sedan ett stort nederlag som resulterade i kejsarens död. 

Seldjukerna lyckades inte inta Konstantinopel eller erövra några större landområden från 

bysantinerna den här gången, men de utgjorde nu ett stort hot mot den österländska 

kyrkostaten. Wibeck menar på att en av orsakerna bakom Seldjukernas expansion var en 

rädsla för vad som skulle ske om det bysantinska riket allierade sig med Egypten. De skulle 

då blivit så starka att de kunde slå tillbaka seldjukerna och så småningom krossa dem.21 

 

Den kristna kyrkan hade under lång tid varit splittrad och i flera, för religionen, viktiga frågor 

stått väldigt långt ifrån varandra. Med det växande hotet från Seldjukerna gjordes vissa 

framsteg och de båda kyrkomakterna närmade sig varandra. Romanus efterträdare Alexios 

bad om hjälp från påven Urban II i Rom för att avvärja hotet. Troligen, enligt Wibeck, var inte 

Alexios avsikt att starta ett korståg utan han ville bara ha legoknektar som kunde fylla ut 

luckorna i sin armé. Påvens avsikter med att uppvigla till korståg istället för att endast sända 

begränsade styrkor vet vi, enligt Wibeck, väldigt lite om. Vissa forskare hävdar enligt Wibeck 

att påven ville ena de båda kyrkorna och att det finns dokument visar att hotet mot turkarna 

hade minskat avsevärt när korståget började. Samma forskare hävdar även, enligt Wibeck, att 

korstågen var kulmen på en lång tid med korstågsliknande krig under 1000-talet och att det 

inte var någon överraskning att ett större korstågskrig inträffade.22 

 

Wibeck lägger fram en anledning till att korstågen fick så stort genomslag bland vanligt folk 

runt om i Europa. Detta var för att Europa vid denna tid var utsatt för både svält och 

epidemier. Många fattiga drev omkring i Europas länder utan någonstans att bo eller arbeta. 

När korståget började utlovades guld och gröna skogar för de som tog korset. Detta gjorde att 

många hem- och arbetslösa nappade på förslaget och tog korset. Detta var inte riktigt vad 
 
 
 

 
20 Wibeck, 2005, s 48 

 
21 Wibeck, 2005, ss 48 - 51 

 
22 Wibeck, 2005, ss 52 – 58 
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varken Urban II eller Alexios hade planerat. De var i första hand ute efter professionella 

krigare och inte löst folk.23 

 

Wibeck berättar att det pågick en strid mellan den kyrkliga och den världsliga makten i 

Europa. Striden som kom att kallas Investiturstriden gällde vem som skulle ha makten Påven 

eller kejsaren. Huvudmotståndarna blev då Påve Gregorius VII och kejsaren för det tysk- 

romerska riket Henrik IV. Henrik IV försökte behålla rätten att få utnämna olika 

kyrkoämbeten och då främst biskopar. Påve Gregorius VII protesterade, vilket ledde till att 

Henrik IV avsatte påven. Detta tänkte inte Gregorius VII finna sig i utan han bannlyste 

kejsaren. Att bli bannlyst var vid denna tid något hemskt, för det innebar bland annat att den 

bannlyste inte kom till himmelen eller fick delta i den kyrkliga gemenskapen. Påven befann 

sig vid denna tid i Canossa och för att få bannlysningen hävd tvingades kejsaren Henrik IV att 

fara till Canossa och be om försoning. Efter flera dagars väntan utanför stadsmurarna släpptes 

Henrik IV in och en försoning mellan de båda makthavarna skedde. Men påve Gregorius VII 

hade visat vem det var som stod över den andra. Trots att en försoning och en kompromiss 

skedde, fanns det fortfarande på Urban II:s tid ett missnöje med denna lösning. Enligt Wibeck 

kunde utgången av denna strid ha varit en liten faktor till att Urban II utlyste korståg. 24 

 

Peter eremiten brukar vara en person som man brukar nämna i korstågs sammanhang och 

Wibeck gör detsamma. Peter Eremiten hade genomfört pilgrimsfärder till Jerusalem innan 

korstågen bröt ut och upplevt alla de svårigheter på vägen dit, tullar, stråtrövare och andra 

umbäranden. Han kunde berätta för andra hur mycket sämre det blivit längs pilgrimslederna 

till det heliga landet, hur stor del han hade i uppviglande av människor till korståget är enligt 

Wibeck diskutabelt, men att han hade viss påverkan på vanligt folk kan konstateras.25 

 

Sammanfattning 
 

Sören Wibeck nämner tre viktiga faktorer som orsaker till korståget. Först framlägger han 

vikten av händelserna kring det bysantinska riket. Seldjukernas framväxt som hotade det 

bysantinska riket, inte bara territorialt utan även ekonomiskt då de riskerade att förlora 

kontrollen av den viktiga handelsleden sidenvägen. I och med hotet från seldjukerna vände sig 

den bysantinska kejsaren till den romerska påven i fråga om hjälp. Detta gav påven i Rom en 

anledning till att uppbåda en armé. 
 

 

23 Wibeck, 2005, s 60 
 

24 Wibeck, 2005, s 54 
 

25 Wibeck, 2005, ss 75 - 76 
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Den andra faktorn som Wibeck nämner som orsak till korståget är den fattigdom som fanns i 

flera länder i Europa. Att människor var både hem- och arbetslösa gjorde att de mer än gärna 

lämnade sina liv och gav sig av till ett, trodde de, ett bättre liv i det heliga landet, att Peter 

Eremitens berättelser om hur mycket sämre det blivit för pilgrimerna kan ha gjort att fler 

anslöt sig och tog korset. 

 

Den tredje faktorn till korståget som Wibeck nämner är den så kallade Investiturstriden. Detta 

var en strid mellan den kyrkliga makten och den världsliga. Striden handlade om rätten att 

utnämna kyrkliga ämbeten. Påven tyckte att det var han som hade den rätten och de världsliga 

herrarna menade att det var deras rätt. Det hela löste sig med en kompromiss där de delade på 

ansvaret. 

 

Christopher Tyerman 
 

Bakgrunden till korstågen ligger, enligt Christopher Tyerman, i konflikten mellan den tysk- 

romerska kejsaren Henrik IV och påven Gregorius VII och den så kallade Investiturstriden. 

Investiturstriden handlade om rätten till utnämnandet av kyrkliga ämbeten. Var det världsliga 

herremän eller kyrkans män som skulle kunna dela ut de kyrkliga ämbetena? Tyerman 

beskriver att det vid denna tid hade skapats en marknad för köp av kyrkliga ämbeten. 

Världsliga herrar kunde befordra undersåtar med ett kyrkligt ämbete och på så vis styra 

kyrkan. Detta uppskattades inte av den påvliga makten då antalet gudfruktiga män vars 

lojalitet var till påven minskade. 26 

 

Påven Gregorius VII tog då strid mot de världsliga herrarna och hans främste motståndare 

blev den tysk-romerske kejsaren Henrik IV. Henrik IV avsatt påven Gregorius IIV eftersom 

denna dragit in rätten att utnämna biskopar. Påven bannlyste i sin tur kejsaren, vilket vid 

denna tid var något fasansfullt eftersom man då uteslöts ur den kyrkliga gemenskapen. Påven 

huserade vid denna tid i Canossa och för att Henrik IV skulle få bannlysningen upphävd var 

han tvungen att bege sig till Canossa för att be om ursäkt. Däri myntade Bismack uttrycket att 

gå till Canossa, vilket betyder att förödmjuka sig. Det hela löste sig sedan med en 

kompromiss där de lokala församlingarna var dem som utsåg ämbetsmännen medan kejsaren 

och påven delade på den ceremoniella delen.27 

Tyerman tar även upp seldjukernas expansion i Mindre Asien som en orsak till korståget. 

Seldjukerna var ett turkiskt nomadfolk som under 1000-talet expanderade i Mindre Asien och 

 
26 Tyreman, 2006, ss 7 - 9 

 
27 Tyreman, 2006, ss 7 - 9 



28 Tyreman, 2006, s 10 - 12 

29 Tyreman, 2006, s 10 - 12 
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hotade det bysantinska riket. Den Seldjukiska expansionen hotade, enligt Tyerman, det 

bysantinska riket och då även i viss mån den europeiska ekonomin. Det var nämligen så att 

det bysantinska riket vid den här tiden var porten till Asien och framförallt handeln med 

Asien. 28 

 

Om det bysantinska riket nu hotades fanns det mycket som talade för att de kunde få hjälp 

från Europeiskt håll. Det finns, enligt Tyerman, källor som visar på den dialog mellan den 

bysantinska kejsaren Alexios och den Romerske påven Urban II, där Alexios ber Urban II om 

hjälp för att avvärja hotet från seldjukerna. Den ortodoxa kyrkan med säte i Konstantinopel 

drog inte jämt med den katolska kyrkan i Rom. Deras synsätt på några av religionens 

grundpelare var helt olika. Anledningen till att det var Kejsaren i det bysantinska riket som 

tog kontakt med påven i Rom var att han även var överhuvud till den österländska kristna 

kyrkan.29 

 

Sammanfattning 
 

Tyerman tar upp två orsaker bakom korståget. Det första är arvet efter Investiturstriden. En 

strid om rätten att utnämna kyrkliga ämbeten. Stridens huvud karaktärer var påve Gregorius 

VII och kejsar Henrik IV. Efter att ha försökt avsätta påven Gregorius VII blev Henrik IV 

bannlyst. Att bannlysa någon var ett fruktansvärt straff och Henrik IV skyndade sig att 

försonas med Gregorius VII så att bannlysningen kunde hävas. Till slut kom de båda parterna 

till en kompromiss där de delade på ansvaret. 

 

Den andra orsaken till korståget som Tyreman tar upp är den seldjukiska expansionen och 

dess påverkan på det bysantinska riket. I den diskussionen nämner han även vikten av 

relationen både ekonomiskt, politiskt och religiöst mellan det bysantinska riket och de 

Europeiska makthavarna, både världsliga och kyrkliga. 
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Dick Harrison 
 

Orsakerna bakom korståget var, enligt Harrison, i grunden att araberna hade ockuperat 

gammalt kristet land och terroriserat kristna. Detta var den föreställningen som fanns runt om 

i Europa vid tiden för korståget uppkomst. Om denna föreställning kom från pilgrimer som 

varit i det heliga landet eller om det var något som den kristna kyrkan hade hittat på är svårt 

att säga, enligt Harrison. Samtidigt som denna föreställning spred sig i Europa ökade 

pilgrimsfärderna till Jerusalem. 

 

En pilgrimsfärd till det heliga landet var något, som varje god kristen skulle göra men få hade 

medlen till. Samtidigt som pilgrimsfärderna ökade blev det svårare att ta sig helskinnad dit 

och hem. Längs vägen fanns det tullar, män att muta och stråtrövare som gjorde färden svår 

för alla pilgrimer. Därför började pilgrimerna färdas i större grupper och hyra beväpnad eskort 

för att komma helskinnade till sitt mål och hem. 30 

 

Harrison menar att forskare diskuterar och meningarna skiljer sig åt om det viktigaste syftet 

med korstågen var krigsideologierna eller pilgrimsfärderna. Man undrar vilket som var den 

huvudsakliga anledningen till att starta korståg i och med att det mest troligt kan ha funnits en 

officiell anledning och en inofficiell. Enligt Harrison har forskare kommit fram till två olika 

alternativ. Antingen var det viktigast att säkra pilgrimslederna och trygga pilgrimernas färd till 

och från det heliga landet. Eller så var det viktigaste att starta ett krig mot en främmande 

religion och erövra land. 31 

 

Dick Harrison poängterar att man inte får underskatta pilgrimsfärdernas betydelse i det 

medeltida samhället. Det medeltida samhället i Europa styrdes i mångt och mycket av den 

katolska kyrkan. En människas liv kretsade kring kyrkan och gud. Därför var det något högt 

ansett att göra en pilgrimsvandring. Man uppfattade ofta en person som gjorde en pilgrimsfärd 

till Jerusalem som en person som vandrade i Jesus fotspår. 

 

Eftersom det var en farofylld resa gavs pilgrimsresorna ännu mer status i det medeltida 

samhället. Harrison tar upp diskussionen om hur man rättfärdigade ett krig med hjälp av gud. 

En pilgrimsresa var en farofylld handling och därav fick pilgrimer bära vapen och när 

pilgrimsresorna ökade så ökade även antalet beväpnade pilgrimer. Viss forskning har enligt 

Harrison visat att man berättigade korstågen med argumenten att det egentligen var en stor 

pilgrimsfärd. Pilgrimer genomförde ofta sin färs till det heliga landet som botgöring och det 

 
30 Harrison, 2005, s 39 

 
31 Harrison, 2005, s 39 
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var detsamma med de krigare som tog korset. På så vis kunde man likställa pilgrimer med 

krigare och kalla korståget för ett heligt krig. 32 

 

Dick Harrison påpekar även att Investiturstriden spelade en viktig roll innan korståget 

proklamerades. Den striden handlade om rätten att utnämna kyrkliga ämbeten och kyrkans 

frihet från världsliga herrar. De två huvudaktörerna var kejsare Henrik IV och påve Gregorius 

VII. Anledningen till striden var att kyrkan förlorade lojaliteten från fler och fler kyrkomän då 

de behöll sin lojalitet till den världslige herre som givit den deras ämbete. När Gregorius VII 

ville få igenom sin reform där kyrkan ägde rättigheterna att utnämna olika ämbeten 

protesterade olika världsliga makthavare och bland dem Henrik IV. Efter vissa stridigheter 

löstes konflikten med en kompromiss. 33 

 

Harrison nämner Peter Eremiten som en person som propagerade för ett korståg redan innan 

Urban II hade utlyst ett. Peter Eremiten var en munk som hade gjort pilgrimsresan till det 

heliga landet och upplevt svårigheterna på vägen. När han kom tillbaka till Europa började 

han predika ett korståg till det heliga landet. 34 

 
 
 
 

Sammanfattning 
 

Harrison lägger upp några faktorer som orsaker bakom korståget. Den första faktorn han tar 

upp är att muslimerna hade ockuperat gammalt kristet land. Detta gjorde att kristna gärna ville 

återta dessa områden. Samtidigt blev det allt svårare att ta sig till det heliga landet på grund av 

stråtrövare och annat. Man bör inte, enligt Harrison, underskatta vad en pilgrimsfärd hade för 

betydelse i det medeltida samhället. 

 

Harrison menar även att orsaken till korståget kan ha varit något politiskt. Antingen användes 

osäkerheten på pilgrimslederna som ett svepskäl för att få föra krig eller så var det den 

centrala orsaken. 

Till sist nämner Harrison investiturstriden som en central händelse innan korståget började 

och han menar även på att Peter Eremiten hjälpte till att uppvigla folket till ett korståg. 
 
 
 
 

 
32 Harrison, 2005, s 39 - 40 

 
33 Harrison, 2005, s 40 - 42 

 
34 Harrison, 2005, s 44 
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Analys/Resultat 
 

Alla fyra författare tar upp ett flertal tänkbara orsaker bakom det första korståget. Det finns 

många punkter där författarna lägger fram liknande orsaker, men på en del punkter skiljer de 

sig åt. Vad det beror på att de tycker lika eller skiljer sig åt ska diskuteras nedan. 

 

Om vi börjar med att titta på i vilka avseende som författarna lägger fram samma händelser 

som orsaker bakom korståget. Både Wheatcroft, Wibeck och Tyerman tar upp hotet från de 

expanderande seldjukerna som en orsak. Man måste förstå att seldjukernas expansion inte 

bara hotade det bysantinska riket, utan ett viktigt pilgrims mål för de kristna och även de 

handelsvägar som gick österut. Detta gjorde att den seldjukiska expansionen blev en 

angelägenhet för makthavarna i Europa. 

 

Alla tre författare lägger stor vikt vid denna expansion och påpekar att den påverkade flera 

viktiga delar i det medeltida samhället. Författarna menar på att seldjukernas expansion blev 

en katalysator till ett flertal händelser om inte skulle ha inträffat annars. Mest troligt skulle 

inte den bysantinske kejsaren Alexios bett den Romerska påven Urban II om hjälp. Detta var 

något exceptionellt vid den här tiden då de båda kristna kyrkorna inte hade velat ha så mycket 

med varandra att göra tidigare på grund av meningsskiljaktigheter. Det är inte heller troligt att 

pilgrimslederna skulle ha blivit så osäkra utan som de blev, utan den seldjukiska expansionen. 

Hade inte det blivit osäkert längs pilgrimslederna så hade inte Urban haft något reellt skäl att 

starta ett korståg. 

 

Det finns en författare som inte nämner seldjukernas expansion som en orsak bakom korståget 

och denna författare är Dick Harrison. Han nämner visserligen vissa saker som är relaterade 

till den seldjukiska expansionen. Han påpekar hur viktig pilgrimsfärderna var för den 

medeltida befolkningen och nämner då oroligheterna längs lederna. Oroligheterna berodde 

mest troligt på den seldjukiska expansionen men den kopplingen gör inte Harrison. 

 

Harrison nämner även att orsaken bakom korståget var att muslimer hade ockuperat gammalt 

kristet land och terroriserat kristna. Vilken specifik händelse han syftar på är svårt att säga 

men det är inte omöjligt att han syftar på någon av händelserna kring den seldjukiska 

expansionen. 

 

Det är lite konstigt att inte Harrison direkt nämner seldjukernas expansion som en central 

orsak till korståget i och med att alla de andra tre författarna lägger så stor vikt vid den 

händelsen. En förklaring till denna brist i Harrison text kan vara att han inte velat fokusera för 
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mycket på den delen av korståget då bokens fokus ligger på de nordiska korstågen och 

korsfararna. 

 

Med tanke på den turbulens som fanns i Europa var det kanske inte så konstigt att Urban II 

beslöt att han ville hjälpa till. Wibeck skriver om svält och fattigdom i Europa och Harrison 

och Wheatcroft skriver om oroligheterna kring pilgrimslederna. Dessa tre författare lägger en 

stor vikt vid den vanliga befolkningens situation kopplat till korståget. De menar på att det var 

den vanliga befolkningen som i mångt och mycket styrde makthavarna. Om befolkningen 

svalt och inte hade arbete blev de en börda för makthavaren. Kunde makthavaren lösa 

problemet genom att skicka dessa människor till ett gemensamt mål lättade bördan. Det var 

även många vanliga människor som gjorde pilgrimsvandringar och när det blev svårare att ta 

sig fram ökade missnöjet. Det blev då ett problem som makthavarna skulle lösa. 

 

Wheatcroft är den som bäst ger en förklaring på detta fenomen. Han förklarar att under denna 

tid var det heliga landet och framförallt Jerusalem en väldigt viktig symbol för människor. Det 

finns en anledning till att det kallades det heliga landet. För människor i Europa var Jerusalem 

världens mittpunkt. Det fanns förställningar om att Jerusalem som paradiset. Med detta i 

åtanke förstår man att både Wheatcroft, Harrison och Wibeck lägger fram missnöjet hos 

befolkningen över oroligheterna längs pilgrimslederna som en orsak bakom korståget. 

 

Om vi tittar på Tyerman så diskuterar han inte den vanliga människans betydelse i samhället 

och inte heller Jerusalems betydelse för den vanliga människan. Han fokuserar istället på 

makthavarna och deras politik. Att förringa den vanliga människas betydelse är som att bara 

läsa ena sidan av ett blad och strunta i vad som står på baksidan. Det är klart att allt hänger 

ihop och därför ger inte Tyerman hela bilden. Man kan naturligtvis inte ta med allt i alla 

böcker och det är nog här som svaret ligger i varför Tyerman inte har med dessa faktorer. 

Wibeck, Harrison och Wheatcrofts böcker fokuserar mer på de små individerna i samhället 

och inte bara på makthavarnas politiska spel. Därför blir det naturligt att de även har med 

missnöje bland befolkningen som en faktor. Tyerman istället fokuserar i sin bok mer på 

makthavarna och deras politik och därför är det försåtligt att den vanliga människan inte är 

med. 

 

Både Tyerman, Wibeck och Harrison ger Investiturstriden en del i orsakerna bakom korståget. 

De menar att den striden delade på den världsliga och den kyrkliga makten på ett sätt som inte 

skett tidigare. Även om konflikten var löst när Urban II kom till makten så hade den lämnat 

spår efter sig i relationerna mellan kyrka och makthavare. Att utlysa ett korståg skulle få de 

världsliga herrarna att vända blicken och fokus till något annat än denna fråga och Urban II 
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skulle då få ett andrum. Jag tror att det var detta som han använde korståget till. Det var nog 

inte den enda anledningen men det var nog en bidragande faktor. Dessutom om vissa 

världsliga herrar tog korset blev de i samband med det direkt underställda påven, vilket gjorde 

att de inte kunde sätta sig upp mot honom på samma sätt. Både Wibeck, Harrison och 

Tyerman gör liknande antaganden och menar att om Investiturstriden inte hade ägt rum så 

kulle Urban II inte haft lika bra skäl att utlysa ett korståg. De menar att Urban fick det 

perfekta tillfället att avleda Europas makthavare genom att utlysa ett korståg till det heliga 

landet. 

 

Wheatcroft är den enda som inte nämner Investiturstriden. Varför kan man fråga sig, när nu 

alla de andra tre författarna ger Investiturstriden en så stor betydelse? En anledning kan vara 

att Wheatcrofts bok är inriktad på att se på korstågen ur muslimernas synvinkel. Vilket gör att 

han inte på samma sätt lägger vikt vid händelser som hör till Europa. Detta är förståeligt men 

om man då bara skulle läsa hans bok så skulle man få en skev bild av vad som låg bakom 

korstågen. Wheatcroft borde ändå nämna Investiturstriden i och med att den, enligt Wibeck, 

Tyerman och Harrison, påverkade Urban II:s beslut att utlysa ett korståg. 

 

Något som är intressant är att det bara är Wheatcroft som tar upp kalifen Al-Hakims 

härjningar i början av 1000-talet som en orsak till korståget. Detta kan bero på att han använt 

sig av andra källor än de andra tre författarna. Men om det nu var en viktig händelse så borde 

väl de andra författarna åtminstone nämna Al-Hakim. Mycket av det tror jag beror på att både 

Wibeck, Harrison och Tyreman är inriktade på den europeiska sidan av korståget. Medan 

Wheatcroft lägger större fokus på muslimerna. 

 

Både Harrison och Wibeck har tidigare påpekat vikten av den vanliga människan. Då är det 

konstigt att de inte varken nämner Al-Hakim eller förstörande av den heliga gravens kyrka. 

Detta eftersom Wheatcroft lägger desto större vikt vid den händelsen och påpekar att minnet 

av förstörelsen av den heliga gravens kyrka levde kvar i människors minne och hjälpte till att 

öka deras misstroende mot muslimerna. Att folk kände ett misstroende mot den muslimska 

befolkningen var enligt Wheatcroft en väsentlig del i framgången för korståget. 

 

Oroligheterna längs pilgrimslederna brukar anses som den officiella anledningen till att påve 

Urban II utlyste ett korståg. Harrison menar att pilgrimsresor till det heliga landet var något 

högt ansett i det medeltida samhället och om dessa hotades var det inte konstigt att det blev 

storpolitik. Lägger man in efterdyningarna efter Investiturstriden samt seldjukernas 

expansion, får man ett flertal anledningar att starta ett korståg. Vilket alla fyra författare 

påvisar. Wibeck, Tyerman och Wheatcroft menar att när den bysantinske kejsaren Alexios bad 
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påve Urban II om hjälp mot den seldjukiska expansionen gav han honom istället en anledning 

att starta korståget. Wibeck nämner att det finns dokument som visar på att hotet från 

seldjukerna till och med hade minskat när Urban II utlyste korståget och han påpekar även att 

det innan korståget utlystes redan hade förekommit korstågsliknande krig. Tar man sedan in i 

beräkningen det Harrison säger om att det är svårt att säga om det var för att skydda 

pilgrimerna eller om det var för att man ville kriga som Urban II utlyste korståget. 

 

I dessa resonemang liknar Harrison och Wibeck varandra och det skulle kunna ha sin 

förklaring i att Wibeck har använt sig av Harrisons bok som källa. Wibeck har även varit med 

och kommenterat Harrisons bok och Harrison har i sin tur kommenterat Wibecks bok. Att 

denna relation finns gör att det kan finnas en viss tendens mellan dessa böcker. De behandlar i 

grunden inte helt samma saker men de är så snarlika att frågan om tendens bör tas upp. Om 

dessa båda författare har hjälpt varandra i utformandet av vardera bok kan de innehålla 

samma synsätt på både källor och händelser. Det är nämligen så att man hela tiden ändrar sitt 

sätt att se på saker när man för en diskussion med en annan människa. Detta gör att Harrison 

kan ha påverkat Wibeck att tycka en sak och Wibeck kan ha påverkat Harrison i någon 

riktning. 

 

Varken Tyerman eller Wheatcroft tar upp någonting om att hotet från seldjukerna hade minskat 

när korståget utlystes eller att det fanns en tvetydighet om Urban II utlyste korståget för att 

skydda pilgrimerna eller om han gjorde det för att få kriga. Att ingen av dessa författare 

nämner något av detta gör att man ytterligare kan ifrågasätta om det finns någon tendens 

mellan Wibeck och Harrison. 

 

En person som brukar ges en roll i uppkomsten till korståget är Peter Eremiten. Både Wibeck 

och Harrison nämner honom och ger honom en liten del i uppkomsten till korståget. Han var 

en munk som gjort pilgrimsresor till Jerusalem, vilket gav honom en viss status. Han hade 

upplevt alla vedermödor på vägen dit och predikade för att något måste göras. De kristna var 

tvungna att ta tillbaka Jerusalem. I och med att han reste runt i Europa kunde han få ett band 

till den vanliga människan och påverka dem. Wibeck och Harrison säger att man inte kan säga 

exakt hur mycket påverkan Peter Eremiten hade, men de säger även att man inte får räkna bort 

honom helt. 

 

Varför Tyerman och Wheatcroft inte nämner Peter Eremiten kan förklarad med att deras 

böcker har ett annat fokus. Återigen, Wheatcroft har mer fokus på den muslimska sidan och 

Tyerman fokuserar mer på stora politiska händelser och den mer militära biten av korstågen. 

Men om Peter Eremiten nu var en spridare av korstågsbudskapet, som både Wibeck och 
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Harrison menar, borde han i alla fall nämnas när man diskuterar de bakomliggande orsakerna 

bakom korståget. 

 

Till sist kan vi dra slutsatsen, utifrån våra fyra författare, att allt hänger samman. Urban hade 

det svårt med det politiska maktspelet i Europa. Efterdyningarna av Investiturstriden, Kyrkans 

minskade makt över den världsliga värden samt ett växande missnöje från de vanliga 

människorna över att osäkerheten var så stor längs pilgrimslederna. Bysans hade det svår med 

den seldjukiska expansionen och bad då Urban II om hjälp, trots fundamentala 

meningsskiljaktigheter mellan den ortodoxa och den katolska kyrkan. Allt detta gav bara 

Urban II en möjlighet att avleda det politiska maktspelet i Europa och samla alla mot ett mål, 

att ta tillbaka Jerusalem från muslimerna. Anledningen till att så många hängde på var dels 

den stora fattigdomen i Europa, dels bilden av Jerusalem som ett paradis samt det 

underliggande ärvda hatet mot muslimerna. 

 

Visst skiljer sig de fyra författarna åt i vilka orsaker bakom korståget som de lägger störst vikt 

vid men i stort är det desamma hos alla fyra. Man kan om inte annat se tydliga kopplingar 

mellan de orsaker som läggs fram och att det skiljer sig åt beror till största delen på att 

författarna har olika fokuseringar i sina böcker. 
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Sammanfattning 
 

Det syfte som uppsatsen hade var att undersöka vilken eller vilka orsaker till det första 

korståget som olika nutida författare framställer som de mest centrala samt att fundera över 

varför de olika författarna skiljer sig åt. Detta gjordes genom följande frågeställningar 

 

 Vilka olika orsaker till det första korståget lyfter olika nutida författare fram som de 

mest centrala? 

 

 Varför skiljer sig de olika författarna åt, i vilka orsaker som de lägger fram som de 

mest centrala? 

 

Materialet som användes var fyra författare med olika bakgrund och fokus på sina böcker. 

Författarna var: Andrew Wheatcroft, Sören Wibeck, Christopher Tyerman och Dick Harrison. 

Deras böcker behandlar alla korstågen i någon bemärkelse men har som sagt olika inriktning. 

Andrew Wheatcrofts bok fokuserar på muslimerna under korståget, Sören Wibecks bok 

behandlar alla korstågen ut en europeiskt synvinkel. Christopher Tyerman fokuserar på 

makthavare och det militära medan Dick Harrison lägger fokus på de nordiska korsfararna 

och korstågen. 

 

Undersökningen gjordes som en litteraturundersökning och är därmed kvalitativ. 
 

 

De orsaker som författarna la fram som de mest centrala var seldjukernas expansion, 

investiturstriden, Al-Hakims härjningar, Peter Eremitens predikningar, svält och fattigdom i 

Europa samt befolkningens missnöje med att det var osäkert längs pilgrimslederna till 

paradisstaden Jerusalem. 

 

De olika författarna har väldigt mycket gemensamt när det kommer till vilka orsaker de lägger 

fram som mest centrala men i vissa avseende skiljer de sig åt och det beror till störst delen på 

att de har olika fokus på sina böcker samt att de använt sig av olika slags källor. 

 

Det man kan sluta sig till är att författare lägger fram olika orsaker till korståget beroende på 

vilket fokus de har på sin bok, men att alla orsaker i slutänden har en koppling till, hänger 

ihop och påverkas av varandra. 
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