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Innledning og bakgrunn 

”Brethren, we ought to endure much suffering for the name of Christ – misery, poverty, 

nakedness, persecution, want, illness, hunger, thirst, and other [ills] of this kind, just as the 

Lord saith to his disciples: ‘Ye must suffer much in My name,’ and ‘be not ashamed to confess 

Me before the faces of men; verily I will give you mouth and wisdom,’ and finally, ‘Great is 

your reward in Heaven.’”1 

 

Dette er et utdrag fra den berømte talen pave Urban II holdt I Clermont, Frankrike, i 

november 1095. Den blir betraktet som starten på korstogene, som fysisk kom i gang høsten 

1096. Dette utdraget er hentet fra gjengivelsen den anonyme forfatteren av Gesta Francorum 

har gitt. Vektleggingen av den ydmyke og lidende Jesus var bare en del av talen, men viser 

den veltalende pavens retorikk som gjorde inntrykk på mange. Selv om den er kjent for sitt 

religiøse innhold, kan man ikke ta det for gitt at tilhørerne og de tusener som fikk vite om 

den(eller bestemte seg for å dra på korstog etter å ha hørt andre geistlige, eller blitt overbevist 

på andre måter) først og fremst ble motivert av det religiøse budskapet. Ei heller er det slik at 

vi kan gå utfra beskrivelsene av angivelige overgrep fra fienden overfor kristne var motivet til 

de fleste, eller at drømmen om egne små kongeriker i Levanten, eller Konstantinopels 

kostbarheter, var det som var tungen på vektskålen. Det vi vet er at tusener bestemte seg for å 

reise på korstog, og at de representerte ulike aldersgrupper, samfunnslag og ulike deler av  

Europa. 

 

Fra Urban II formelt ”erklærte” korstoget i november 1095, tok det litt under fire år før 

Jerusalem ble erobret i juli 1099. For å sette hendelsene som skal behandles i sitt rette 

perspektiv, skal jeg her gi et kort overblikk over hvordan situasjonen var i tiden forut for det 

første korstogs begynnelse og hvordan samfunnet måtte ha fortonet seg.  

 

Da det første korstog ble proklamert av pave Urban II i Clermont november 1095, hadde 

Jerusalem ligget under muslimsk kontroll helt siden 638. Jerusalem hadde før 638 vært under 

                                                 
1 Edward M.Peters: The First Crusade: The Chronicle of Fulcher of Chartres and Other Source 
Materials(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998), 26. 
 



bysantinsk kontroll, men siden da var ikke bare Jerusalem gått tapt, men også alle andre byer 

og landsbyer i Palestina, i tillegg til at stadig mer av Det Bysantinske rikes områder i Anatolia 

ble erobret av tyrkiske muslimer. Dette påvirket ikke kristnes pilegrimsferder til Jerusalem i 

alvorlig grad, men i 1009 inntraff en hendelse som gjorde inntrykk. Den daværende 

fatimidiske kalifen al-Hakim bi-Amr Allah som var ansvarlig for en nærmest fullstendig 

ødeleggelse av Gravkirken i Jerusalem. I hans regjeringstid var det vanskelig for kristne å fritt 

reise til Palestina, og forfølgelser fant sted. Hans etterfølgere var mer vennligstilte, men i 

1070 erobret de tyrkiske seldjsukkene Palestina. Dette medførte en forverring av sikkerheten 

for de kristne, tilreisende og fastboende.  

 

Selv om dette var en ekstraordinær situasjon, og selv om kristne fortsatte å foreta 

pilegrimsreiser til Det hellige land, ble den brukt til å oppildne massene i Europa i 1095. 

Urban IIs forgjenger, Gregor VII hadde knyttet spirituelle fordeler til deltagelse i den spanske 

Reconquista, og ønsket også en erobring av Jerusalem. Hans ufølsomhet i forhold til 

maktstrukturene i det sekulære samfunnet og ønske om direkte lederskap og kontroll med 

målene fra kirkens side, bevaring av kirkens hierarki, virket ifølge Cowdrey til at han hverken 

maktet å knytte til seg eliten i føydalsamfunnet eller massene. Urban IIs bakgrunn ga et mye 

bedre utgangspunkt, og ved å spille på lag med de ledende sekulære maktpersoner i Frankrike, 

ble han i stand til å mobilisere massene da pilegrimsreise og krig for første gang ble knyttet 

sammen i stor skala, og ga lovnad om spirituell gevinst for å bruke våpen i kamp.2  

 

I Bysants (Østromerriket) hadde keiseren ved hjelp av bl.a. vesteuropeisk aristokrati og 

leiesoldater ført kriger mot muslimer og interne fiender i flere år allerede, og stat og kirke var 

så tett sammenvevd at enhver statlig krig fikk kirkens velsignelse. 3Urban IIs oppfordring til 

korstog (selve ordet korstog er et ord som først ble benyttet senere) kom etter at den 

bysantinske keiser hadde bedt om mer hjelp, og etter å ha tatt imot sistnevntes ambassadører. 

Det var altså bl.a. på denne bakgrunn av paven omformulerte keiser Alexius I Comnenos’ 

bønn om militær hjelp til en religiøs kampanje. Siden kongene av Frankrike og Tyskland var 

ekskommuniserte og Englands konge opptatt med stridigheter overfor paven, og med de 

spanske monarkene opptatt med sin egen muslimske frontlinje, ble pavens makt økt i denne 

                                                 
2H.E.J. Cowdrey, “The Genesis of the Crusades: The Springs of Western Ideas of Holy Way” i Murphy 1976: 
.25-26. 
3Christopher Tyerman, Fighting for Christendom: Holy War and the Crusades(Oxford: Oxford University Press, 
2004): 115 



tiden.4 Han henvendte seg til aristokratiet og adelen, fyrster og hertuger. Det var neppe 

tilfeldig at oppfordringen til korstog ble holdt i Clermont, sør i Frankrike, da den nevnte 

befolkningsveksten i Europa på denne tiden kan sies å ha vært mest merkbar her. Ved at 

Frankrike var det landet som hadde sterkest befolkningsoverskudd, visste kirken at det her var  

et stort rekrutteringsgrunnlag til korstogene. Dette resulterte da i at fem armeer med omtrent 

60 000 soldater ble samlet våren 1096, etterfulgt om høsten av fem armeer med til sammen 

100 000 soldater. Dette var et enormt antall for denne tiden.5  

Oppgaven min vil dreie seg om de mulige ulike holdninger og motiver korsfarere la til grunn 

for å reise på dette første korstoget. Det vil dreie seg om hovedsakelig frankiske korsfarere og 

andre som blir nevnt i kildene jeg vil bruke, og da i tidsrommet 1095-1105. Dette dekker det 

første korstoget, i tillegg til synliggjøringen av en del konsekvenser i årene umiddelbart etter 

erobringen av Jerusalem i 1099, hvor sistnevnte muligens også vil være av relevans for å 

belyse motiver. I denne prosjektbeskrivelsen vil jeg utdype informasjonen om de tre 

hovedkildene jeg vil benytte i oppgaven, komme med mer relevante punkter angående metode 

og teori som vil være del av oppgaven, tidligere forskningslitteratur, relevante begreper, 

problemstilling og kapittelinndeling.  

Begrepsavklaring 

Sentrale begrep i oppgaven er korstog, motiver, hellig krig: 

Når det gjelder selve begrepet korstog, er det slik at dette blir forstått og definert på ulike 

måter av historikere. Det ikke noen full enighet om hvilke av de mange hærtogene hvor 

vestlige kristne kjempet mot vantro som faktisk kan kalles korstog. Herunder er det 

hovedsakelig et skille mellom de som sverger til en såkalt pluralistisk forståelse av korstog, 

og de som holder på en tradisjonalistisk forståelse. Pluralistene hevder at kun de hærtog som 

ble autorisert av paven var korstog, Jonathan Riley-Smith er en av de historikere som 

representerer dette synet. De er da pluralister i og med at alle hærtog mot ikke bare muslimer i 

Jerusalem, men også mot kjettere, kristne, hedninger og muslimer utenfor Levanten blir 

forstått som korstog. Dette står i motsetning til tradisjonalistene, med bl.a. Hans Mayer, som 

vektlegger Jerusalem som det sentrale mål både militært og åndelig sett.6  

 

                                                 
4 Christopher Tyerman 2004: 39 
5Armstrong, Karen: Holy War. London 1988, s.3 
6Tyerman, Christopher: The Invention of the Crusades. Basingstoke 1998. s. 2-3. 



Min oppgave vil være fokusert på det første korstog, og Hans Mayers definisjon vil derfor 

passe her, nemlig at korstogene var ”a war which is aimed at acquiring or preserving 

Christian domination over the Sepulchre of Our Lord in Jerusalem i.e. a clear-cut objective 

which can be geographically pinned down to a particular region.”7 

Med en tradisjonalistisk definisjon av korstogsbegrepet, blir da hærtogene som kan 

karakteriseres som nettopp korstog, begrenset til tidsrommet fra første korstog og til og med 

tapet av Acre I 1291.  

Det neste som er omdiskutert er selve ordet korstog, som i motsetning til hva man kunne tro 

ikke ble benyttet fra begynnelsen av første korstog. I dag kan det virke selvsagt for oss å 

bruke nettopp dette ordet, men Tyerman argumenterer for at de ikke representerte noe stort 

brudd med konvensjoner og handlinger i datidens samfunn, men at de heller reflekterte 

samfunnet de oppstod i og ble oppholdt av:  

” […] the crusades lacked definition because, instead of illuminating all around them, they 

themselves reflected and refracted their surrounding context. Rather than a disctintive 

element in medieval culture, diverse and changing aspects of that society were gathered up, 

by observers, promoters and participants, into what we now know as the crusades.”8 

På denne bakgrunnen kan vi forstå at man på den tiden ikke behøvde noe distinkt, unikt, 

begrep for å karakterisere korstogene. Imidlertid vokste det frem et ønske fra historikere og 

andre interesserte om å betegne dem med et felles ord. Dette berører selvsagt også de menn og 

kvinner som bestemte seg for å reise på disse hærtogene, hva skulle man kalle dem? Fra det 

første korstog fikk de som avla ed på å reise til Jerusalem, et kors på klærne, og ble da 

benevnt som crucesignati. Det var også vanlig å omtale dem som 

pilegrimer, peregrini, helt inn på 1300-tallet.  Korstogene ble fra 1200-tallet benevnt med 

ordene crozeia, crozea og crozada, som blir brukt i noe endret form i engelsk i dag, crusade. 

Det norske korstog ble hentet fra det tyske Kreuzzug.9 

 

Motiver kan forstås som de indre beveggrunner et menneske legger til grunn for å foreta en 

handling, basert på ens verdier, ønsker og behov, uten at man kan anta slike tanker og valg 

alltid tenkes og foretaes uten påvirkning fra omverdenen. Men, skiller seg altså likevel fra 

årsaker og bakgrunn, som mer knyttes til sosiale rammebetingelser enkeltindividet selv ikke 

                                                 
7 Jonathan Riley-Smith, The Oxford Illustrated History of the Crusades(Oxford: Oxford University Press, 1995), 
9. 
8Tyerman 1998: 2 
9Tyerman 1998: 28-29.  



rår over. Dette gjenspeiler skillet mellom aktør og struktur, hvor motivene i et menneskes sinn 

utspiller seg i strukturer man ikke selv har laget. 

 

Augustin lanserte tanken om at intensjonen til de stridende, kompetansen til den eller de som 

erklærte krig og formålet for voldshandlingen alle måtte være legitime for at krig kunne kalles 

rettferdig. Ifølge Augustin, er hellig krig kvalitativt annerledes enn rettferdig krig ved at Gud 

velsigner den. Dette er da en form for krig som for den troende umulig kan være uriktig. 

Krigene som er beskrevet i Det gamle testamente er eksempler på hellig krig. Disse var altså 

ikke moralsk betenkelig på noe vis nettopp pga. at Gud aktivt deltok i dem, eller direkte 

påbød dem. Slik behøvde ikke de som deltok i dem å bekymre seg for om krigene var riktige 

eller gale, og hvilke personlige følger disse ville få for en selv. Alt dette ble opphevet av Guds 

inngripen, og denne typen krig kalles da også ubegrenset krig. I prinsippet var alle metoder 

tillatt, så lenge krigen var diktert av Gud direkte var den ufeilbarlig.10  

 

Augustins tanker om hellig krig ble tatt i bruk og ansett for å være basert på Bibelen selv: En 

hellig autoritet(paven) som proklamerte krigen, identifisering med Guds utvalgte, israelittene, 

og en oppfatning av å delta i hendelser som ledet mot Apokalypsen.11 

At kirken tok i bruk en slik doktrine, fikk konsekvenser for geistlighetens påvirkning på 

sekulære områder av samfunnet, som for eksempel riddervesenet, forsvar av kirkelig 

eiendom, skatter o.l. Erdmann hevder at pave Urban II for første gang forente hellig krig med 

fysisk krigføring, som var naturlig for ham da korstoget i seg selv ble oppfattet som en 

pilegrimsreise.  Hellig krig knyttet Urban II også til begrepet Guds fred, som klargjorde at 

ridderne skulle vende sine aktiviteter utad mot kirkens fiender.12 Dette var uvant for Bystants 

innbyggere, hvor krig i all hovedsak var et sekulært anliggende. Erdmann nevner også tysk 

motstand mot det første korstog, muligens på bakgrunn av investiturstriden og pavedømmets 

motstand mot den tyske keiseren. Dette bidro til å svekke pavens autoritet, og slik mistet 

korstoget i begynnelsen noe av troverdigheten som hellig krig sett med mange tyske øyne.13 

 

Historiografi: Eksisterende forskningslitteratur om emnet 

Når det gjelder tidligere og relativt ny forskning innen motiver, ideologi, årsaker og 

beslektede emner, er det mye litteratur å finne. Etter andre verdenskrig, og spesielt i de siste 

                                                 
10 Torkel Brekke, (Kains barn: Religion og vold fra Det gamle testamente til 11.september), 102-103. 
11 Tyerman, 2004: 100. 
12 Carl Erdmann: The Origin of the idea of Crusade(Guildford: Princeton University Press, 1977), 348 og 116. 
13 Erdmann 1977: 292. 



tre-fire tiårene, har det oppstått ny interesse for motiver og rekruttering. Det har vært en 

differensiering i forhold til de såkalte klassiske forklaringsmodeller hvor jakt på rikdom, 

prestisje og befolkningspress har vært trukket frem som de avgjørende motiver. Religiøse og 

ideologiske motiver blir også behandlet mer seriøst.14  

 

I boken The First Crusaders 1095-1131, redegjør Riley-Smith for mulige motiver som blir 

brukt av moderne historikere: Ønsket om materiell vinning kan delvis knyttes til hva han 

kaller ”crusading as a colonial enterprise, the purpose of which was to gain land for 

settlement,15” som fortsatt blir sett på som en av mange forklaringer. Her blir dårlige tider i 

Europa, spesielt i Frankrike, trukket frem som mulig bakgrunn – og det kan da påpekes at det 

var mange fattige i det første korstog. Italienske bystaters økonomiske interesser nevnes også 

i denne sammenhengen, som del av en europeisk ekspansasjon. Ikke-vestlige historikere, bl.a. 

Edward Said, fremhevet også fra 70-årene kolonialisme som motiv for korstogene. I denne 

argumentasjonen trekkes en linje fra korstogene og frem til moderne kolonialisme. Herunder 

blir da antatte vestlige holdninger om egen overlegenhet og ønske om materiell vinning satt i 

fokus. 16 Jonathan Philips påpeker i The Oxford Illustrated History of the Crusades at begrepet 

kolonialisme kan ha for mange følelsesmessige konnotasjoner, og er altfor knyttet til den 

tradisjonelle, moderne definisjonen av begrepet, som ikke kan sies å passe på korstogene og 

korsfarerrikene før 1291: ”a colony is politically directed by, or economically exploited for 

the benefit of, a homeland, or subject to really large-scale migration.”17 I stedet sier han da at 

å skaffe seg kontroll over Jerusalem og dets hellige steder muligens kan kalles religiøs 

kolonialisme. De erobrede områdene ble da, hevder han, en koloni hvor innbyggerne beholdt 

nære kontakter med hjemlandet, hvorfra de mottok hjelp av ulik art pga. felles religiøs 

bakgrunn og ønske om å bevare området under kristen kontroll.18 Dette blir av Joshua Prawer 

og andre israelske historikere karakterisert som ”non-integration.”19 

  

At de tidligste korstogene hovedsakelig var plyndringstokt, ønske om materielle goder, er 

også en moderne forklaringsmodell. Dette blir hevdet bl.a. fordi geistlige i Clermont eksplisitt 

sa at de som reiste ikke skulle begi seg ut for materiell vinnings skyld, noe som da blir tolket 
                                                 
14 Peter Lock, The Routledge Companion to the Crusades(New York: Routledge, 2005), 270-271. 
15 Jonathan Riley-Smith, The First Crusaders 1095-1131(Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 15. 
16 Tyerman, 2004: 202-205. 
17Jonathan Philips, “The Latin East 1098-1291” i The Oxford Illustrated History of the Crusades(Oxford: Oxford 
University Press, 1995), 112. 
18 Jonathan Philips, “The Latin East 1098-1291” i The Oxford Illustrated History of the Crusades(Oxford: 
Oxford University Press, 1995), 113. 
19 Tyerman 1998: 123. 



dit hen at dette må ha blitt oppfattet som noe som sannsynligvis ville finne sted. Imidlertid 

kan det innvendes, som Riley-Smith gjør, at ettertiden kan ha tolket det slik pga. de mange 

plyndringstokt korsfarere gjennomførte, overveiende grunnet manglende matforsyninger, altså 

ofte drevet av sult og desperasjon. At store familier, spesielt i Frankrike, pga. stor 

befolkningsøkning og dårlige tider presset sønner til å legge ut på korstog, er også en 

tradisjonell forklaring, som har festet seg. Imidlertid var korstog en dyr affære, og var en 

økonomisk byrde.20  

Riley-Smith hevder i The Oxford Illustrated History of the Crusades at vektleggingen av ulike 

motiver generelt sett ble forskjøvet fra det første korstog til de senere korstogene(i alle fall fra 

det fjerde korstog og fremover) fra mer religiøse til mer ridderlige og materielle. Dette hadde 

bl.a. sin bakgrunn i institusjonaliseringen av korstogene, med en dertilhørende økt sekulær 

påvirkning:”Crusading was becoming a normal feature of the European scene, it was being 

coloured by secular ideals, and the balance within it between devotional war and knightly 

enterprise was altering.”21  

 

I utdraget fra Urban IIs tale på side en, nevnes belønning i himmelen eksplisitt. Dette går på 

religiøse motiver, de har som nevnt blitt behandlet mer seriøst i siste halvdel av 1900-tallet. 

Imidlertid er det en utvikling fra å ta avstand fra deres, med moderne øyne, misforståtte 

praksis av kristen tro(ved å underdrive dette til fordel for verdslige forklaringer), til å prøve å 

forstå det religiøse aspektet på bakgrunn av datidens normer og verdier. Steven Runcimans 

moralske fordømmelse av korstogene som handlinger hvor  

”High ideals were being besmirched by cruelty and greed, enterprise and endurance by a blind 

and narrow self-righteousness; and the Holy War itself was nothing more than a long act of 

intolerance in the name of God, which is a sin against the Holy Ghost.” Hans trebindsverk om 

korstogene fra 1954 har hatt stor innflytelse på senere forskning.22 Moralske fordømmelser 

som Runciman eksemplifiserer, er imidlertid noe forskere i dag vil holde seg unna, og 

betraktes som uvitenskapelig. Det viser også hvordan synet på religionens rolle har forandret 

seg på få tiår. 

 

                                                 
20 Jonathan Riley-Smith 1997: 16-21. 
21 Jonathan Riley-Smith, “The State of Mind of Crusaders, 1095-1300” i The Oxford Illustrated History of the 
Crusades(Oxford: Oxford University Press, 1995), 112. 
22 Jonathan Riley-Smith, “The Crusading Movement and Historians” i The Oxford Illustrated History of the 
Crusades(Oxford: Oxford University Press, 1995), 6. 



Riley-Smith skriver også om det religiøse aspektet, med fokus blant annet på samspillet 

mellom de geistlige og korsfarere, angivelige mirakler og visjoner som fant sted på marsjen til 

Jerusalem og religiøse handlinger foretatt underveis. Det gir et innblikk i hvordan 

lederskikkelser brukte mirakler som bevis på korstogets berettigelse og slik påvirket massene 

som deltok. Munker og prester gav absolusjon på betingelse av at synderen reiste på korstog, i 

motsatt fall kunne han bli bannlyst fra kirken.23 Marcus Bull påpeker også muligheten for å få 

tilgitt synd ved å begi seg ut på korstog som en botsøvelse. Alle menneskelige handlinger og 

sosial interaksjon kunne påføre en synd, men legfolk var ute av stand til å bruke den tiden 

som var nødvendig til botsøvelser for å holde seg nogenlunde à jour med sitt synderegister. 

Bull sier derfor at Urban IIs appell fremstilte det første korstog som ”an act so expensive, 

long, and emotionally and physically arduous that is amounted to a satisfactory penance 

capable of undoing all the sins which intending crusaders confessed.”24 For øvrig er det verdt 

å merke seg at kirken selv hovedsaklig ønsket våpenføre menn på korstog, pga. byrden disse 

utgjorde med hensyn til forsyninger på reisen. Samtidig påpeker Simon Lloyd at det etterhvert 

ble nødvendig fra kirkens side å innføre obligatorisk oppmøte på rekrutteringsprekener for 

sogneprester og deres menigheter. Belønningen kunne være fritak av botsøvelser gjeldende 

for varierende tidsrom. Dette gjaldt altså også for folk som ikke kunne eller ville reise på 

korstog.25 Rekrutteringsgrunnlaget ble større ved en slik ordning. 

 

Dette gjelder også studier av norrøne korsfareres motiver, hvor kilder har vist at motivene 

varierte fra å være økonomiske, religiøse til ønske om ære og sosial prestisje, eksemplifisert 

bl.a. ved Arnved Nedkvitne hvor Sigurd Jorsalfares erfaringer trekkes frem.26 Beslektet med 

dette kan sies å være familie og slekt som motivasjonsfaktor for å reise på korstog. At flere 

slektninger hadde reist først, hevder Simon Lloyd gav familiene det gjaldt en viss prestisje, 

som burde leves opp til av brødre, fettere, og i senere korstog sønner, sønnesønner etc. 

Hjemsted kunne også ha samme funksjon, og det at fyrster, prinser (og senere konger) ble 

korsfarere.27 
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Rekruttering i form av prekener av geistlige er blitt satt i fokus, og herunder har også reformer 

innen pavedømmet og fredsbevegelsen kommet inn som bakteppe. Sistnevnte er gitt en 

grundig behandling av Carl Erdmann i The Origin of the Idea of Crusade, hvor utviklingen i 

kirkens syn på bruk av vold og utviklingen mot hellig krig i form av korstog diskuteres. 

Erdmann kommer bl.a. inn på motiver paven selv kan ha hatt ved å kalle sine trosbrødre til 

den strabasiøse ferden det var å begi seg til Midtøsten, og hevder at Jerusalem ble brukt av 

paven for å tiltrekke flere korsfarere, men at selve målet var mer enn Jerusalem:  

“He had named the city as objective of the campaign[Marschziel] in order to gather an army – 

but the war aim[Kriegsziel] was, and continued to be, the liberation of the Eastern Church in 

its entirety.”28 Her er mulig å finne ut om denne mulige oppfatningen ble delt av mennesker 

som faktisk reiste. Urban II hadde bakgrunn fra fredsbevegelsen, som kan sies å danne deler 

av det ideologiske bakteppe for korstogene. Ved innføringen av det som ble kalt Guds 

fred(Truce of God, Treuga Dei), gjeldende fra rundt 1040, som forbød krig på visse dager og 

høytider, sanksjonerte kirken plikten for alle over fjorten år til å slå ned på de som brøt denne 

våpenhvilen. Slik trengte kirken inn på tidligere sekulært område hva gjelder lovgivning, og 

gav uttrykk for sin økende selvstendighet. Det gav rom for vold godkjent av kirken selv, en ny 

form for krig. 29 Kirkens makt økte, og når Erdmann hevder at Urban II ønsket å gjenerobre 

områdene tidligere kontrollert av den østlige kirken(altså ikke kun Jerusalem), og tillegger 

paven slik maktambisjoner utover eget område: ”The whole Eastern church was to be freed 

from the Turkisk yoke.”30 

 

Kildene jeg tenker å bruke som hovedkilder er naturligvis benyttet av historikere i århundrer, 

grunnet deres status som primærkilder. Hittil har jeg ikke funnet litteratur hvor disse blir satt 

opp imot hverandre. Motiver hos de første korsfarerne er generelt veldig aktuelt, og er et felt 

som det fortsatt forskes på internasjonalt, og hvor det ikke hersker noen full enighet om 

mulige teorier og konklusjoner. Dette gjør det mer interessant å skrive en oppgave om mulige 

motiver på bakgrunn av de tre kildene jeg har valgt. 

 

Kildeutvalget 
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Oppgaven vil ha tre primærkilder som utgangspunkt: Den anonyme, Gesta 

Francorum, Fulcher av Chartres og Anna Comnenas The Alexiad. Alle kildene beskriver 

hendelser i det første korstog, med ulike forutsetninger.  

 

Middelalderkrøniken som sjanger 
 
Alle de tre kildene er såkalte middelalderkrøniker, spesielt Gesta Francorum og Fulcher av 

Chartres. Det vil derfor være hensiktsmessig å se på hva som kjennetegner denne sjangeren, 

hvordan vi generelt kan forstå denne kildetypen. Hvordan forholdt middelalderens historikere 

og skribenter seg til sannhetsbegrepet, hvilken tidsoppfattelse hadde de?  

 

Det vi forventer av en historiker er at fremstillinger av fortiden baserer seg på fakta i størst 

mulig grad, og i mindre grad fiksjon. I middelalderen kunne dette idealet fortone seg noe 

annerledes. Allerede på 600-tallet formulerte Isidore av Sevilla krav til historisk fremstilling, 

bl.a. ved å skille det fra andre sjangere. Fabler, hvor sannheter blir uttrykt ved hjelp av fiksjon 

som å la dyr snakke og oppføre seg som mennesker, og poesi hvor sannheter fremstilles ved å 

bruke fiksjon om guder og andre overnaturlige fenomener. Ifølge Isidore skilte historie seg fra 

dette ved å basere seg på øyenvitneskildringer, og da kan vi stole på at det forteller oss 

sannheten. Dette sannhetskravet ble senere modifisert, ved at troverdige informanter kunne gi 

opplysninger som kunne inngå i krøniker og andre historiske fremstillinger.31 I tillegg ble det 

gjort mindre strengt ved at krøniker og andre historiske fremstillinger kunne ha innslag av 

taler, monologer og dialoger tillagt personer som var en del av krøniken.32 I Gesta Francorum 

er bl.a. den fiktive dialogen mellom Karbuqa og hans mor et eksempel på dette virkemiddelet.  

 

Forholdet til religionen må også kommenteres. Religionen definerte menneskets 

tidsoppfattelse, historieoppfattelse. Smalley skriver at tidsoppfattelsen var lineær, hvor 

mennesket nå befant seg i historien mellom skapelsen og dommedag. Augustin hadde delt opp 

historien i sju tidsaldre, og 1000-tallet ville ifølge denne inndelingen være i den 6.tidsalders 

kveld.33 De første seks tilsvarte skapelsen, og den sjuende og siste tidsalderen, dommedag, var 

ikke langt unna. Denne oppfatningen stemmer godt overens med annen litteratur som påpeker 

dommedagsfrykt og eskatologisk lengsel på 1000-tallet. Ut fra dette kan vi forstå at Gud ble 

oppfattet som en essensiell del av historien, av livet. At Gud var aktiv i samtiden, var nærmest 
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underforstått, det var jo den samme Gud som stod bak skapelsen, og som ville overvinne det 

onde på dommedag og skape en ny jord. De stadige referansene til Gud i kildene, kan derfor i 

mange tilfeller muligens tolkes som at skribentene skriver på en form som var kjent for dem, 

og ikke i alle tilfeller at det ligger en inderlig overbevisning bak. På samme måte er det da 

også vanskelig å kategorisk avvise alle referanser til guddommelig inngripen som overtro 

eller fantasi, siden dette kan ha vært en del av en naturlig religiøs mentalitet som ikke ble 

forbundet med fanatisme og overdrivelse slik som en kunne ha beskrevet en lignende tekst i 

moderne sammenheng.  

Den anonyme forfatteren av Gesta Francorum var sannsynligvis en normannisk ridder fra 

Sør-Italia som deltok i korstoget med Bohemund av Taranto. Sistnevnte var også normanner. 

Den anonyme fulgte Bohemund, en av lederne i det første korstog, til Antiokia. Da Bohemund 

ikke reiste videre, skilte de lag og den anonyme dro til Jerusalem med hovedhæren. Det antas 

at han skrev Gesta Francorum kort tid etter erobringen av Jerusalem, kanskje så snart som i 

1101, og ikke senere enn 1103. Hans fortelling regnes som grunnleggende i og med at den har 

hatt innflytelse på senere nedtegnelser av det første korstog. Den blir i det hele regnet som en 

av de mest troverdige kildene fra det første korstog, og derfor velegnet å bruke i denne 

sammenheng.  

Fulcher av Chartres var en geistlig. Han sluttet seg først til korstoget som kapellan i Stephen 

av Blois sitt følge, og i 1097 sluttet han seg til Baldwin av Boulougne. Han ble med sistnevne 

til Edessa, og var derfor ikke øyenvitne til kampene om Antiokia og Jerusalem. Den første 

versjonen av hans krønike ble skrevet mellom 1100 og 1106, mens den endelige versjonen ble 

skrevet i 1127 eller 1128. 34Rundt 1118 antas det at han kan ha tiltrådt en kirkelig stilling i 

Jerusalem. Fulcher bodde i Midtøsten til sin død, noe som selvsagt gav ham en unik posisjon 

tl å skrive ned sin krønike, selv om hans siste versjon først forelå i endelig versjon noen tiår 

etter hendelsene han beskriver i det første korstog. Han skrev også videre om det kristne 

kongedømmet i Jerusalem og hendelser i den forbindelse, om livet der nede, og det er 

interessant i seg selv men ikke relevant for denne oppgavens problemstilling direkte.   

Prinsesse Anna Comnena(1083-1153/4) levde i Bysants hele sitt liv og var datter av keiser 

Alexius I. Alexiaden, som hun forfattet, er et stort historieverk. Det er imidlertid ikke alt som 
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direkte tar for seg korstogene. Hun var sannsynligvis øyenvitne til mange av hendelsene hun 

beskriver, men langt fra alle. Hun tilbrakte sine siste år i kloster, hvor hun begynte sine 

nedskrivninger rundt 1137.35 Historikeren Peter Frankopan fremhever Alexiaden som kilde 

fordi den nevner mye mer i forholdet mellom korsfarerne og Bysants, som vestlige kilder ikke 

har ansett som like viktige, eller har villet utelukke.36 Kilden ble skrevet på gresk, og den 

første oversettelsen til engelsk ble gjort ferdig av Elizabeth Dawes i 1928. Oversettelsen jeg 

bruker er skrevet av E.R.A. Sewter, og ble utgitt i 1969. Dawes’ tekst anses å være en mer 

bokstavelig oversettelse, mens Sewter i mange tilfeller bruker andre, mer moderne, uttrykk for 

å frem betydningen av gamle greske formuleringer.37 Det er da selvsagt mulig å sammenligne 

disse to oversettelsene om det vil være nødvendig i enkelte tilfeller. Et av de karakteristiske 

trekkene ved Anna Comnenas tekst er at hun selv sier at hun er klar over at hennes status som 

datter av keiseren kan svekke hennes objektivitet i leserens øyne, men at hun selv har forsøkt 

å skrive så upartisk som mulig. Dette behøver selvsagt ikke bety at hun gjorde akkurat dette 

og gjør heller leseren mer oppmerksom, men viser i alle fall en bevissthet omkring temaet, 

noe som er fraværende i de to andre kildene.  

Gjeldende for alle kildene er troverdighetsproblemet. Forfattere av krøniker og andre 

skriftlige materialer ble ofte finansiert av folk de stod i et avhengighetsforhold til, for 

eksempel forfatteren av Gesta Francorum i forhold til Bohemund. De som betalte for at 

krøniker skulle bli skrevet, ønsket ofte at det som ble skrevet skulle være fordelaktig. Men, 

siden Gesta Francorum og Fulcher av Chartres er samtidige kilder, vil dette også modifiseres 

ved at virkelighetsfjern skriving kunne bli avslørt, og sette forfatter og oppdragsgiver i vanry. 

Dette er argumenter som blir benyttet overfor middelalderlitteratur i sin allmennhet, og når 

det gjelder første korstog kan det virke som at det store antallet av folk som kjente til 

hendelsene via slektninger, venner og andre kan ha hatt en effekt på forfatternes skriverier. 

Imidlertid må man også ta i betraktning det faktum at historieskrivning på 1000- og 1100-

tallet var forskjellig fra nåtidens måte å skrive på. Bl.a. forekommer det i kildene innslag av 

fiktive dialoger, hvor personer blir tillagt kommentarer, monologer eller dialoger som 

forfatteren enten mente var noe som disse sannsynligvis hadde sagt, eller kunne ha vært i 

stand til å si. Dette elementet kan også ha blitt brukt for å tillegge krønikene mer dramatikk, 
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eller for å kunne tydeliggjøre visse personers reaksjoner på hendelser eller tanker og 

forventninger om forestående hendelser.  

Det er flere kilder fra første korstog, og de fleste er, som sagt, geistlige. Jeg valgte disse tre 

fordi de regnes som viktige primærkilder omhandlende det første korstog. Gesta Francorums 

opprinnelse er ikke entydig, men muligens er dette den eneste samtidige krøniken skrevet av 

en lekmann, og derfor vil jeg bruke denne til å kontrastere den geistlige kilden, Fulcher av 

Chartres, samt Anna Comnena fordi dette er den mest omfattende kilden fra Bysantinsk side. 

Jeg kunne også valgt flere krøniker, men på den måten ville det ikke være samme muligheter 

for analyse av de enkelte kildene. Det blir slik mer en kvalitativ tilnærming enn kvantitativ 

tilnærming, men jeg mener disse tre kildene har så mange beskrivelser av hendelser og 

følelser, at de kan brukes som eksempler på motiver hos mange av de som deltok i det første 

korstog.  

 

Teori og metode  

Alle kildene er meddelende primærkilder, og de beskriver forhold i nær fortid. Det synes da 

mest givende å bruke dem som beretning. Det vil også være mulig å bruke den som levning, 

imidlertid vil dette ikke gi like mye relevant informasjon i forhold til oppgaven. Det er først 

og fremst det kildene forteller om utenfor seg selv som er interessant, selv om forfatterens 

bakgrunn og forståelse ikke er uinteressant. Levningsaspektet er slik i samspill med 

beretningsaspektet, siden kildene viser forfatternes bevisste og ubevisste tanker og meninger, 

deres bakgrunn har formet teksten, og det er deres unike representasjon av virkeligheten som 

formidles. Å bruke kildene som beretninger gjør at man må tenke på at det i tekstene finnes 

feil som også ikke er tilsiktede. Ved å bruke tre ulike kilder, og hvor de står nær mange av 

begivenhetene de omtaler, og hvorav to av dem er uavhengig av hverandre, vil forhåpentligvis 

slike mulige tilfeller ikke få veldig stor innvirkning på oppgaven som helhet. 38 

Utfordringen er altså å se disse kildene i forhold til den konteksten de ble skrevet i, slik at 

teksten taes på alvor, samtidig som man prøver å se hva som kan være mer og mindre 

sannsynlig av hva som skrives, basert på sammenligning av kildene, tidligere forskning og 

viten om samfunnet kildene ble til i og om forfatterne selv.  
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Mentalitetshistorie er en av mange måter å forholde seg til slike kilder på. Det refererer til 

visjoner av verden, halvbevisste, ubevisste, ofte vage forestillinger som kan være kaotiske 

eller selvmotsigende. Det angår ofte allmenne grunnkategorier og grunnleggende spørsmål 

om tid, rom seksualitet, barndom og liv. Det går på det kollektive, og er knyttet til 

hverdagslivet.39 Mentalitetshistorie har sin bakgrunn i Annales-skolen i Frankrike i 

mellomkrigstiden, hvor man begynte å betrakte fortidens tankemønstre som et objekt som det 

kunne forskes på. Hver epokes særegenheter ble fremhevet, og gjort til felles for menneskene 

som levde i den.40 Det er det upersonlige og felles tankegods i en sivilisasjon eller epoke som 

er i sentrum, for eksempel overtro og gudstro(som begge er relevante for 1000- og 1100-

tallet). Imidlertid er en ny forståelse av mentalitetshistorien at den også interesserer seg for det 

og de som skiller seg ut. Visse tankemønstre kan også ligge i grenseland mellom mentaliteter 

og ideologi, hvor sistnevnte kan sies å være en mer systematisk tenkemåte å fortolke og forstå 

verden på, som kan gjennomsyre et helt samfunn og forme alle dets medlemmer. 

Kristendommens funksjon som allmenn ideologi i middelalderen er her et eksempel.41  

Religionens som ideologi vil mest sannsynlig være mer aktuelt hos de geistlige, og muligens 

også andre eliter, samtidig som den kan komme til uttrykk mer som mentaliteter hos de store 

massene. I kildene kan man se tegn på dette: Fulcher var geistlig, og gjør mer aktivt bruk av 

bibelske sitater og uttrykk, mens Gestas forfatter, en antatt verdslig, kan synes å ha et mer 

lekfolkaktig forhold til religionen. Dette kan også berøre temaet deskriptive og normative 

kilder. Fulcher kan i denne sammenheng sannsynligvis fremstå som mer normativ med sitt 

geistlige utgangspunkt, hvor han bevisst ønsker å gjøre bruk av religionen som 

tolkningsramme og positiv faktor på aktørenes handlinger og tanker, mens alternativet kan 

være angivelig mer direkte beskrivelser av handlinger, noe det finnes en del av i Gesta 

Francorum. 

I denne forbindelse er det et spørsmål om hvordan man kan skjelne mellom det i kildene 

forfatterne skrev for å fremme spesielle verdier(ble for eksempel noe nedskrevet på bakgrunn 

av aktiv ideologisk overbevisning), og hva som ble skrevet for å gjengi hendelsene så 

nøyaktig som mulig.  
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Imidlertid kan mentalitetshistorie også være personlig på den måten at den kan gå grundig inn 

i noen få personers tankeverden, samtidig som det er underforstått at dette kan omfatte en 

større gruppe enn nevnte enkeltpersoner. Dette blir vist i historien om Montaillou, Emmanuel 

Le Roy Laduries mentalitetshistoriske verk42, hvor navngitte personer blir nevnt flere ganger 

og mange fortellinger delvis overlapper hverandre.43 Slik kan til en viss grad både det 

individuelle og det kollektive formidles. I kildene jeg bruker, er det også navngitte personer 

som går igjen, noe som gir muligheter for å se det individuelle, samtidig formidles det hele fra 

de ulike forfatternes synspunkt, og her kan det individuelle være mulig å se på i et 

levningsaspekt. Det kollektive er kanskje først og fremst representert ved beskrivelser av 

handlinger, som kan brukes som inngangsport til mentaliteter, holdninger og motiver. Etter å 

ha studert flere mentalitetshistoriske verk, hevder Eli Fure at en av farene er nettopp at når 

man har muligheten til å studere kilder i et mentalitetshistorisk lys, kan grensegangen mellom 

den historiske virkeligheten (slik som den blir formidlet i kildene) og ens fantasi og følsomhet 

bli uklare. Dette fordi det spennende i å kunne gjengi sitater fra kildene kan føre til 

beskrivelser av subtile sammenhenger som ikke eksisterer, men som kan virke slik fordi 

forskeren kan bli fascinert over de mange spennende situasjoner og antydninger. Som 

eksempel gir hun en analyse av kvinneliv og mentalitet gjennom kvinneyrker. Her blir det at 

syerskene satt ved vinduet tolket som at det var fordi de ønsket å se og bli sett, og at de 

dermed hadde en seksuell rolle. Den egentlige forklaringen er heller at de satt ved vinduet for 

å kunne arbeide i best mulig lysforhold.44 

På grunn av at mentalitetshistorie kan sies å være hovedsaklig kollektivistisk, ved at den 

fokuserer på det som er felles, vil diskursanalyse kunne være et nyttig komplement, også ved 

at den representerer en metode utover det å kun være teori. Diskursanalyse vil fokusere på 

ulike representasjoner av virkeligheten, og åpne for differensiering i forhold til ulike sfærer, 

lag eller grupper av mennesker i et samfunn.45 Det er her at man kan prøve å finne ut om det 

eksisterte ulike måter å omtale, tenke og forestille seg verden på blant for eksempel riddere 

kontra fattige bønder eller kongelige og andre knyttet til hoffet. Tilgangen til slik informasjon 

fås i kildene gjennom forfatterstemmen, men gjengivelse av kommentarer fra andre 

mennesker kan kanskje peke på om de ser på verden rundt seg på samme måte, eller om det er 
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ulikheter. I mine kilder vil denne innfallsvinkelen ha begrenset virkning, da kommentarer fra 

andre enn forfatteren ikke er veldig omfattende, men det kan muligens finnes noen tilfeller 

hvor det kan være aktuelt.  

 

Dette har Bourdieu kalt habitus, dvs. at innen bestemte sosiale lag har de fleste 

sammenfallende syn på verden, fordi de har internalisert de samme normer, 

handlingsmønstre, verdier etc. på bakgrunn av oppvekst og tilhørighet i samme sosiale lag. 

Gjennom teksten i kildene kan man se på om det eksisterer såkalt kulturelt hegemoni i visse 

kontekster, om aktørene ordlegger seg og handler på spesielle måter som er innenfor det 

godkjente i deres sosiale felt. Ifølge Bourdieu har sosiale felt sine egne sett med verdier, 

normer og handlingsmønstre.46 Ulike sosiale felt kunne for eksempel være hoffet og kirken. 

En sosial gruppe, for eksempel de gestlige(med en felles habitus), kunne bevege seg over i 

andre sosiale felt enn kirkens og andre primært religiøse felt. En angivelig konstant og 

internalisert faktor, habitus, møter slik ulike sosiale felt når aktøren forflytter seg geografisk 

og blant ulike miljøer. Slik blir det i forhold til kildene nyttig å ha i mente at aktører kunne 

bevege seg mellom ulike sosiale felt, eller hadde kjennskap til diskurser tilhørende andre felt 

enn deres egne.  

 

Ritualer, gester, vaner er handlinger i kildene som gir leseren tilgang til mentaliteter. 

Imidlertid er det en utfordring å tolke hvorvidt disse handlingene er uttrykk for virkelige 

holdninger, eller mer rene vaner. Det er her vage skillelinjer mellom mentaliteter og ideologi. 

Jarle Simensen argumenter for at både det bevisste og ubevisste må tas med. Det ubevisste er 

ikke like lett tilgjengelig, men han hevder at i situasjoner hvor individer og grupper er under 

press, vil det komme klarere frem.47 Da kan man spørre hvorvidt korstogssituasjonen var en 

situasjon som påførte deltakerne press. Sannsynligvis, men samtidig vet vi at fysisk krigføring 

på ulike arenaer ikke var ukjent for mange av deltakerne. Det finnes i kildene flere eksempler 

hvor vi kan tolke situasjonene som stress, eller utslag av frykt, som når korsfarere flykter hals 

over hode tilsynelatende uten tanke for annet enn å komme seg vekk fra deres ”her og nå” 

situasjon. Tilfeller av kannibalisme tyder også på en ekstrem form for stress, at sult og frykt 

for døden presser folk til å utføre handlinger de under normale omstendigheter ikke ville ha 
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gjort. Delelementer som sosiale forhold/bakgrunn og situasjonen må ses på hver for seg, for 

så å kunne bygge de sammen til en tolkning, dette fordi som nevnt rammebetingelsene spiller 

en rolle i utformingen av menneskers tankeverden, og dermed hvilke motiver som var 

utslagsgivende for dem.  

Problemstilling 

Kildene jeg bruker som hovedkilder er naturligvis benyttet av historikere i århundrer, grunnet 

deres status som primærkilder. Hittil har jeg ikke funnet litteratur hvor disse tre blir satt opp 

imot hverandre. Dette temaet tilhører et felt som det fortsatt forskes på internasjonalt, og hvor 

det ikke er enighet om konklusjoner. Dette gjør det mer interessant å skrive en oppgave om 

dette temaet. Formålet med oppgaven er å se på hvilke motiver og holdninger deltakere i det 

første korstog la til grunn for sin deltakelse, og om disse går igjen i alle kildene. Videre, 

hvilke(t) motiv(er) synes å være viktigst, utfra informasjonen i kildene, og, er dette i samsvar 

med eksisterende forskning på området? Ved å studere kildene kan det muligens utledes 

konsensus, eller ulikheter, og derfra kunne diskutere hvorfor det finnes likheter, eller 

forskjeller, og hva man eventuelt kan konkludere med utfra dette For oppgaven som helhet 

gjelder det å veie motiver opp mot hverandre der hvor de kan bli funnet i kildene, eller 

antydet, og sannsynliggjøre hvilke, eller hvilket, motiv(er) som var viktigst ved hjelp av 

faglitteratur om perioden og bakgrunnskunnskap om kildene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapittel 2: Gesta Francorum  
 

Den anonyme forfatteren av Gesta Francorum var sannsynligvis en normannisk ridder fra 

Sør-Italia som deltok i korstoget med Bohemund av Taranto. Sistnevnte var også normanner. 

Den anonyme fulgte Bohemund, en av lederne i det første korstog, til Antiokia. Da Bohemund 

ikke reiste videre, skilte de lag og den anonyme dro til Jerusalem med hovedhæren. Det antas 

at han skrev Gesta Francorum kort tid etter erobringen av Jerusalem, kanskje så snart som i 

1101, og ikke senere enn 1103. Den regnes som den eldste fullstendige korstogskrøniken, og 

har hatt innflytelse på senere beskrivelser av korstoget i andre krøniker. Hans fortelling regnes 

som grunnleggende i og med at den har hatt innflytelse på senere nedtegnelser av det første 

korstog. Den blir i det hele regnet som en av de mest troverdige kildene fra det første korstog, 

og derfor velegnet å bruke i denne sammenheng. Forfatteren antas å ha vært en lekmann, og 

selv om det ikke kan utelukkes at han har fått hjelp av en geistlig, vil den kunne reflektere noe 

mer enn bare geistlighetens tankeverden, dette er interessant i og med at den overveldende 

majoritet av middelalderkrøniker ble skrevet av geistlige. Den er en øyenvitneskildring, og 

har den dag i dag et godt rykte som kilde til kunnskap om det første korstog.48 Teksten ble 

skrevet på latin, og finnes i flere anerkjente oversettelser, bl.a. av Rosalind Hill, som 

publiserte sin engelske oversettelse første gang i London i 1962. Den har utmerket seg i 

forhold til de fleste andre middelalderkrøniker ved at den ikke bruker mange bibelske sitater, 

selv om den inneholder mange religiøse ord og vendinger, og at den ikke inneholder noen 

prolog hvor forfatteren klart gir seg til kjenne.  

I dette kapitlet vil jeg se på hvordan korsfarernes motivasjon fremstilles i Gesta Francorum. 

Er det et eller flere av dem som fremstår som viktigere eller mer troverdig enn andre? Jeg vil 

først og fremst undersøke potensielle hovedmotiver som religion og misjonering, ønske om 

materiell vinning og ære.  
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Det religiøse motivet 

Først vil jeg undersøke hvordan det religiøse aspektet kommer frem i Gesta Francorum. 

Fremstår religionen som et troverdig motiv? Når det gjelder religion som motiv for å reise på 

korstog, er det en rekke ulike måter å tolke dette motivet på. Ble noen motivert av tanken om  

 

kristen overlegenhet og ønsket om å bevise denne overlegenheten ved erobring? Fikk de som 

reiste indulgens, og kan det i så fall ha vært en motivasjon? Var misjonering viktig? Disse 

ulike dimensjonene av det religiøse motiv kan også ha sammenheng med gudsforståelsen 

blant de som reiste, noe jeg også vil komme inn på.  

Forfatteren blir altså tradisjonelt regnet for å ha vært et øyenvitne til Urban IIs tale ved 

konsilet i Clermont, november 1095, og det er også med dette krøniken begynner. Her er 

ingen inngående eller detaljert gjengivelse av hva som ble sagt, men de første sidene er formet 

som en åpningssekvens hvor forfatteren bruker sitater og temaer fra Bibelen.  

 

Indulgens 

Var indulgens, altså ettergivelse av straff for begåtte synder, noe som krøniken nevner, og 

som kan ha vært et motiv for mange av de som reiste?  

Gestas forfatter begynner med å henvise til det berømte bibelsitatet Matteus 16:24: ”Om noen 

vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg”, og at tiden for 

dette nå var kommet. Forfatteren sier at den som av hele sitt hjerte og hele sitt sinn ønsker å 

følge Herren og bære korset, ikke må nøle med å gjøre dette. Han tillegger også Urban II 

følgende: ”If any man wants to save his soul, let him have no hesitation in taking the way of 

the Lord in humility, and if he lacks money, the divine mercy will give him enough”.49 Det er 

oppofrende og krevende handlinger det oppfordres til, og det stilles ikke noen spørsmålstegn, 

selv om det ble sagt at de som fulgte opp, måtte forvente å lide for Kristus. Forfatteren 

fremstiller de siste ordene i pavens preken som ”Great will be your reward”.50 Hva en slik 

belønning kunne være, blir det ikke sagt noe om, men utfra konteksten er det rimelig å anta at 

det ble tolket spirituelt, også når det etterpå blir skrevet at da disse ordene ble spredt rundt i de 
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frankiske områdene, begynte frankerne straks å sy kors på klærne sine, og erklærte at de ville 

følge i Kristi fotspor.51 

Den tragiske historien om Peter Eremitt og de første korsfarerne som krysset Bosporos nevnes 

også. Nær sagt alle ble drept ved Nikea, og forfatteren hevder de som ble fanget og ikke ville 

fornekte Gud, ble drept. Disse, sier han, var ”the first to endure blessed martyrdom for the  

Name of our Lord Jesus”.52 Å bli drept på grunn av sin tro medførte altså martyrstatus mener 

forfatteren.  

Riley-Smith hevder at paven gav spirituelle lovnader som konsekvens av alvorlighetsgraden i 

korstoget som botsgjerning: “Realizing that the campaign would be long and arduous, Urban 

recognized it as a penitential exercise so severe that it would be ‘satisfactory’, outweighing 

any punishment that would have been imposed by God on the crusaders for their previous 

sins”.53  Som nevnt i innledningen, var korstoget på denne måten en helt unik mulighet for 

lekfolk til å få slettet sitt synderegister. Gesta nevner ikke spesifikt at deltagere i korstoget kan 

få indulgens, men når vi leser at Urban II angivelig uttalte at de som ønsket å redde sin sjel 

burde reise, og at de som ble drept ble betraktet som martyrer, er det nærliggende å tro at det 

hersket en oppfatning om at det de var med på kvalifiserte til martyrstatus.  

Misjonering 

Var misjonering, altså et ønske om å konvertere muslimer til kristendommen, et motiv under 

det første korstog?  

Fremstillingen av hvordan korsfarerne ble hjulpet til å erobre Antiokia ved hjelp av en vakt 

innenfor murene er interessant i så måte. Denne vakten var tyrker, og sies å ha hatt et 

vennskap med Bohemund. Bohemund tilbyr Firuz å konvertere til kristendommen, og tilbyr 

ham materielle goder og ære, om han slipper korsfarerne inn i byen.54 Dette ble gjort, og mer 

nevnes ikke om Firuz’ konvertering. At han også ble lokket med andre ting, kan være fordi 

Bohemund ikke følte at de kristnes posisjon, rent fysisk sett, var sterk nok til å tilby 

konvertering alene.  
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Etter at Karbuqas styrker utenfor Antiokia var blitt beseiret og hadde flyktet, så ikke emiren, 

som fortsatt befant seg i citadellet, annen råd enn å overgi seg. Bohemund tilbød emiren 

konvertering og tilslutning til korsfarerhæren for de som ønsket det, mens de resterende kunne 

få forlate området uskadet. Emiren valgte å konvertere.55 Dette er en kontrast til mye av 

litteraturen om korstogene, hvor de kristne blir fremstilt som veldig primitive barbarer. Denne 

episoden viser at korsfarerne var i stand til å vise nåde overfor sine fiender.  

Imidlertid var ikke dette alltid normen. På reisen fra Antiokia til Jerusalem, var korsfarerne 

involvert i mange slag. Et av dem som omtales fant sted ved slottet Tell-Mannas. Her fikk 

ikke fienden noe valg. Slottet ble inntatt raskt, og bøndene i området som nektet å konvertere 

til kristendommen ble drept, de som gikk med på å bytte tro ble spart.56 

I en mindre dramatisk situasjon sies det at kongen av Tripoli, etter at korsfarere hadde erobret 

byen Kephalia, dalområdet Sem og et nærliggende slott, sendte hester, muldyr og gull til grev 

Raymond med ønske om en vennskapspakt. I denne situasjonen nekter Raymond å inngå noen 

avtale med mindre kongen konverterer til kristendommen. Etter flere offensiver fra de kristne, 

blir det inngått en avtale hvor korsfarerne blir utstyrt med hester, matforsyninger, penger, og 

flere hundre pilegrimer blir satt fri fra fangenskap. Det interessante er at en del av avtalen var 

at kongen av Tripoli lot seg døpe.57 

Disse episodene illustrerer noe som synes å være holdningen til misjonering hos forfatteren: 

det er ikke noen stor del av korstoget, og de få tilfellene hvor vi får lese om muslimer som 

konverterer til kristendommen, synes det å være av mer pragmatiske eller taktiske årsaker. 

Som i hendelsen med vakten, kan vi bl.a. tenke oss at den tyrkiske vakten trodde at det bare 

var et spørsmål om tid før de kristne vil erobre byen, eller at han ble tilbudt en belønning som 

gjorde tilbudet om samarbeid umulig å avslå. Tiltrekning til kristendommen som religion som 

årsak til konverteringen sies det ikke noe om, og muligens var dette elementet helt 

fraværende. Jean Flori påpeker at studier av konverteringer i første korstog tyder på at de kom 

i stand som svar på spesielle behov, som eksempelet overfor viser. Hovedinntrykket angående 

denne potensielle motivasjonen, er heller at den spilte en liten eller ingen rolle, og at det heller 

var snakk om ”fighting, repulsing, overcoming and possibly of massacring the infidel, not of 
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converting them”.58 Å spre troen for Guds skyld og å slik redde sjelder virker altså ikke å ha 

vært noen motivasjon av betydning. At Raymond nektet å gjøre avtale med kongen av Tripoli 

dersom denne ikke konvertere til kristendommen, kan slik ses på som en måte å ydmyke 

motstanderen på, å vise styrke og overlegenhet når han var i en posisjon til å gjøre dette.  

Kristenhetens overlegenhet 

Synet på egen og fiendens identitet, kan det også ha vært en faktor? Dette da i betydningen at 

man ønsket å legge muslimskontrollerte områder innunder kristen kontroll, fordi det ble 

oppfattet som en stor provokasjon at noen med en annen religion hadde makt over 

medkristne?  

I kampen om Nikea fremstilles igjen de falne som martyrer, og om de i kamp sies det at de 

var beskyttet av korsets tegn på alle kanter. Keiser Alexius blir kritisert for at han godtok at de 

muslimene som overgav seg, kunne få fritt leide for seg og sine kvinner og barn.59 Dette viser 

hvem han mener fienden er; det avgjøres av religiøs tilknytning. Det burde slik forventes at 

keiser Alexius som en kristen ikke skulle vise muslimene nåde på denne måten, fordi de var 

fienden.  

Kort tid etter at korsfarerne hadde erobret Antiokia, kom Kerbogha, guvernør av Mosul, for å 

gjenerobre byen. I en fiktiv dialog mellom ham og moren, fortelles bl.a. dette: ”the Christians 

alone cannot fight with you […] but their god fights for them every day, and keeps them day 

and night under his protection, and watches over them as a shepherd watches over his flock, 

and suffers no people to hurt or vex them […]”60 Det er tydelig at forfatteren vil vise at Gud 

så tydelig er på deres side, at også blant fienden må dette komme frem. Det er sannsynlig at 

forfatteren har hatt tid til å forme teksten etter erobringen av Jerusalem, når frampek som 

dette er utbrodert. Dette er da heller ikke noe uvanlig litterært grep i middelalderkrøniker; å 

tillegge fiender eller andre uttalelser og/eller tanker forfatteren mener det er sannsynlig de 

hadde, eller ønsker de hadde.   

Etter at korsfarerhæren lyktes i å ta seg innenfor Jerusalems bymurer, fulgte blodbadet, men 

vi kan ikke finne noen sympati med ofrene fra forfatterens side. Derimot uttrykte Tancred61 
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sinne over at noen korsfarere fortsatte blodbadet neste dag62, noe som blir nevnt men vi får 

ikke vite om forfatteren er enig i hans holdning, eller om andre er det.  

Etter erobringen av Jerusalem fortelles det: ”[…] they all came rejoicing and weeping from 

excess of gladness to worship at the Sepulchre of our Saviour Jesus, and there they fulfilled 

their vows to him”.63 Den skjøre, utsatte situasjonen påpekes av forfatteren ved at grev 

Godfrey ble valgt til konge av Jerusalem så “that he might fight against the pagans and protect 

the Christians”.64 Ritualene som ble gjennomført før erobringen av byen, gjentar seg også 

etterpå, da fordi dette skulle beskytte og gi seier i de mange kampene med omkringliggende 

muslimske områder.65 

Etter det som sannsynligvis var den siste store kamphandlingen i det første korstog66, hadde 

korsfarerne bekjempet en overtallig fatimidehær, og det er i den forbindelse forfatteren 

tillegger emiren en bitter klagetale. Her klager han over å ha blitt slått av en ussel, liten hær av 

kristne som han kaller ”a force of beggars, unarmed and poverty-stricken, who have nothing 

but a bag and a scrip”.67 Til slutt forklares seieren med at Jesus viste nåde, og som derfor 

fortjener all ære og prakt. Dette kan synes noe motstridende, med tanke på tilfellet hvor 

forfatteren kritiserer at keiser Alexius viste nåde og lot beseirede muslimer ved Nikea få fritt 

leide for sine kvinner og barn.  

Inntrykket av dissse hendelsene er hovedsaklig at forfatteren prøver å fremheve de kristne på 

beskostning av de muslimske fiendene. Han reagerer med en slags forbauselse over at Alexius 

gir muslimer fritt leide, og nettopp det at de ikke er kristne synes å være årsaken til 

forbauselsen. Det blir tatt for gitt at Gud er på korsfarernes side, og fienden blir tillagt 

uttalelser som skal gi leseren inntrykk av at også fienden innerst inne vet, eller unngåelig 

måtte innse, at de kjempet en nytteløs kamp når de kjempet med folk som hadde Gud på sin 

side. Muslimer hadde de færreste personlig erfaring med fra tidligere, men likevel ble de 

oppfattet å være en alvorlig trussel mot kristenheten, og så som sådan måtte de bekjempes.68 

Det gies ingen unnskyldninger for dette, men er heller et argument for at det de deltar i er 
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riktig. Samtidig er det slik at i Gesta Francorum generelt er det ikke det store fokuset på 

lidelser i øst som grunnlag for korstoget. De østlige kristne får ikke så stor plass i 

fremstillingen, og det fokuseres istedet mer på at korsfarerne kjemper det godes kamp. Det er 

ingen tvil om at det de gjør er det riktige, selv om altså de østlige kristnes tilstand ikke blir 

spesielt utbrodert. Fremstillingen er slik mer ideologisk preget, at man kjempet for høye 

idealer, for Kristus. Dette i motsetning til for eksempel å kjempe for interesser eller rettigheter 

i snevrere forstand.69 

 

Mirakler og ritualer 

Flere steder i krøniken berettes det om mirakler og ritualer som finner sted i kritiske øyeblikk. 

Kan beskrivelser av dette styrke muligheten for religion som motiv, at man mente Gud ville 

dette og at de selv handlet i overensstemmelse med Hans vilje?  Hvordan tenkte de sin egen 

rolle i hendelsene som fant sted i forhold til Guds rolle?  

De harde kampene om Antiokia, fikk noen av korsfarerne til å forlate byen om natten. Disse 

klarte da å snike seg over bymurene mens byen var beleiret og tyrkere fortsatt kontrollerte 

citadellet. Det var også på denne tiden at en prest stod frem for lederne, og erklærte at han 

hadde hatt en visjon. I denne viste angivelig Jesus seg for ham, og forklarte den store 

motstanden med at de hadde oppført seg syndig, og oppfordret dem til å komme tilbake til 

Jesus, slik at han ville gi dem et mektig tegn.70 Dette kom i form av en visjon til den fattige 

pilegrimen Peter Bartholomeus, som hevdet at apostelen Andreas hadde fortalt at den hellige 

lanse befant seg i en kirke i Antiokia. Da den ble funnet, bidro det til å skape ny entusiasme, 

optimisme og glede, og det fortelles at det like etterpå ble lagt en ny angrepsplan.71 

Etter tre dagers faste, prosesjoner fra kirke til kirke, skriftemål og synsforlatelse, nattverd og 

messe, beveget de seg ut av bymurene med biskoper og munker bærende på kors iblant dem.72 

Det resulterte i seier for korsfarerne, med hjelp fra helgenene St.Georg, St. Mercurius og St. 

Demetrius -- et mirakel sendt av Jesus hevder forfatteren.73  
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Han skriver også at:”Our leaders then decided to attack the city with engines, so that we might 

enter it and worship at our Saviour’s Sepulchre”.74 Målet var klart, og de spesielle rituelle 

forberedelsene som skildres bestod av å faste, gi almisser, be og delta i prosesjon rundt 

Jerusalem. Forfatteren sier at det først var i timen da Jesus led på korset, at vendepunktet i 

kampen om Jerusalem kom.75 Det var da den første ridderen lyktes i å ta seg innenfor murene.  

Forfatteren av Gesta Francorum sier at de som kom og beleiret Jerusalem, gjorde dette 

jublende og triumferende (man må ta med i betraktningen at dette ble skrevet etter erobringen 

av byen). De små kampene mot arabere og tyrkere under beleiringen fremstilles som Kristi 

riddere mot de vantro. Forfatteren er av oppfatningen at de kristne ridderne vant fordi Gud 

hjalp dem.76 

Det kan virke merkelig og mot sin hensikt å faste og slik svekke kroppen fysisk før et 

krevende slag. Når dette fremstilles ukritisk og er en del av forklaringen for seieren, tyder det 

på at det var et ritual som de trodde gav dem en fordel i kampene. Ifølge Karen Armstrong 

viser kilder fra korstogene at man hadde nok kunnskap om ernæring til å forstå at hester og 

andre dyr som ville bli brukt i kampene behøvde ekstra fôr på forhånd, men at å nekte seg selv 

mat hadde sammenheng med det sterke religiøse innslaget i korstoget. Hun går så langt som å 

beskrive dette og tilhørende ritualer som tegn på at korstoget kan beskrives som et bevegelig, 

militært kloster. Hun hevder at liturgi var i denne sammenhengen på nivå med krigsråd, og at 

prekener ble lyttet til like nøyaktig som militære ordre.77 Denne tolkningen gir mening når 

man leser beskrivelsene av ritualer som ble utført, da det ikke finnes tilfeller hvor noen synes 

å ønske og slippe unna deltagelse, protestere mot å måtte faste eller lignende. Selvsagt kan 

noen ha tenkt slike tanker, men bortsett fra deserteringer, som ikke virker å ha funnet sted 

samtidig med slike ritualer, overholdt alle påleggene fra de geistlige i disse tilfellene.  

Gudsforståelsen vi kan tolke utfra disse hendelsene, er en hvor Gud er en streng, nådeløs 

dommer, men også en rettferdig dommer. Gud blir ikke anklaget for å svikte dem eller å ha 

straffet dem urimelig, men egen synd brukes som forklaring på hvorfor uheldige ting skjer. 

Sini Kangas bekrefter også dette inntrykket, og skriver bl.a. at dom og straff var de mest 

betydningsfulle parametre som definerte forholdet til Gud. De måtte overbevise Gud om deres 
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absolutte lydighet og slik få Ham på sin side. 78  De mange ritualene kan slik ses på som en 

måte å prøve og forsikre seg om at Gud ville hjelpe dem, samtidig som de stadige 

gjentagelsene av ritualer kan tyde på en usikkerhet i forholdet til Gud, hvorvidt det de gjorde 

var nok eller tilfredsstillende. De trodde at man måtte gjøre seg fortjent seg til nåde, og 

ritualer som faste, kollektiv bønn og prosesjoner kunne være egnede måter å oppnå dette på, 

noe som har sammenheng med det utpregede fysiske preget religiøsiteten deres hadde. 79 

På den ene siden viser altså forfatteren en oppfatning hvor Gud er allmektig, og styrer gangen 

og utfallet i hendelsene. På den andre siden kommer det til uttrykk flere ganger i teksten at 

troen på ritualer, som syndsbekjennelse, faste, prosesjoner, har innvirkning på utfallet av slag 

og hendelser. Mennesket var slik ikke helt uten innvirkning på hendelsesforløpet, fordi de 

forholdt seg aktivt til Guds krav og Gud belønnet dem når de hadde handlet i samsvar med 

hans krav og forventninger, og motsatt ble de straffet i form av nederlag overfor fienden. 

Riley-Smith mener de kunne være inspirert av Job i sine lidelser80, selv om Job jo anklaget 

Gud og mente han ble urettferdig behandlet. Som nevnt ble ikke slike anklager rettet mot Gud 

fra korsfarerne.  

 
Ære  

Knyttet til religiøsiteten i middelalderen, var det en forståelse av at ved å te seg i samsvar med 

religionens normer og verdier, ga det ære. Men med fremveksten av ridderklassen under 

føydalsamfunnet og utviklingen henimot hoffkultur, ble også andre standarder for ære og 

status gjeldende. På slutten av 1000-tallet var ikke denne utviklingen kommet så langt, men 

ved at kirken knyttet ridderklassen nærmere til seg fikk denne klassens verdier og handlinger 

mer anerkjennelse og status. Finnes det tegn i Gesta Francorum på at deltakere i det første 

korstog la vekt på ære i kraft av å være riddere og korsfarere, at det kunne ha vært en 

motivasjon for å delta, at denne æren hadde noen betydning?  

 

Religiøs ære 

Er det tegn på at religiøs ære var noe som kunne motivere? Religiøs ære da i betydningen at 

medmennesker vurderer ens handlinger til å være i samsvar med de religiøse idealene som 

gjaldt i samfunnet. Dette da i kontrast til for eksempel religiøs etikk, hvor handlinger vil 

                                                 
78Kangas i Lehtonen et al 2005: 167 
79Kangas i Lehtonen et al 2005: 167 
80 Riley-Smith 1997: 92 



vurderes som gode,riktige eller ærefulle avhengig av hvorvidt de er i overensstemmelse med 

religionens regler og generelle moral.  

 

Det er verdt å legge merke til følgende: “Then Bohemund called a council to encourage his 

men, and to warn them all to be courteous and refrain from plundering that land, which 

belonged to Christians, and he said that no-one was to take more than sufficed for his food”.81 

Å angripe andre kristne ville ikke være godt eller ærefullt. Dette muligens på samme måte 

som angrep på ens egen familie og venner ville være lite ærefullt, og at kristne generelt ble 

oppfattet som en del av et slikt utvidet fellesskap.  

 

I samme tone “[…] because of his friendship with them and his desire to treat the country 

justly he ordered all the animals which our men had stolen and kept to be given back”. 
82Bohemund ønsket å gjøre et godt inntrykk på Bysants’ keiser ved å beordre korsfarerne til å 

vise moderasjon og godhet overfor de kristne innbyggerne. Disse er eksempler på at ære var 

tett knyttet til religion, og kanskje et utslag av et nestekjærlighetsmotiv, altså at korsfarerne 

hadde kommet for å hjelpe medkristne og slik sett forskjellsbehandlet kristne og ikke-kristne 

de møtte. Samtidig ser vi også at det å stjele mat, uansett hvem man tok fra, var akseptabelt, 

dette kan synes å ha kommet i en annen kategori siden det var livsnødvendigheter.  

 

Riley-Smith mener at et av de sterkeste motivene hos de første korsfarerne var kjærlighet, og 

da både i form av kjærlighet til Gud og nestekjærlighet. Dette ser ut til å komme til uttrykk i 

eksemplene ovenfor. Det er imidlertid bare snakk om en nestekjærlighet som begrenset seg til 

medkristne, og i noen tilfeller ikke engang andre kristne enn vest-europeiske kristne.  Det er 

mulig å hevde at kjærligheten til Gud kan forklare den sterke iveren etter å befri Gravkirken, 

for å gi oppreisning til Gud. Gud, kan det argumenteres for, ble til en viss grad sett på som en 

farsfigur.83 Hans sønner måtte hjelpe sin far og andre troende, brødre og søstre, for at deres 

angivelige lidelse og undertrykkelse måtte få en ende, et mulig kombinert hevn- og 

kjærlighetsmotiv som gikk på æren løs, det kunne oppfattes provoserende at medkristne ble 

styrt av mennesker med en mindreverdig religion noe som også kunne tolkes som en hån mot 

Gud.  
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Ed og lojalitet 

I føydalsamfunn var edsavleggelse til en herre en viktig del av samfunnet, og signaliserte 

individets plass i hierarkiet. Å være en vasall under en herre kunne gi både trygghet og 

vennskap. Dette herre-vasall forholdet hadde lojalitet som en av de viktigste elementene, og å 

forholde seg lojal ble sett på som ærefullt. Finnes det eksempler på at lojalitet ble verdsatt 

blant korsfarerne, og kunne dette være noe som ble sett på som ærefullt av omgivelsene? 

 

Da korsfarerhæren med Bohemund som en av dens ledere hadde ankommet Konstantinopel, 

får vi et innblikk i forfatterens syn på keiserens krav om edsavleggelse. For en ridder var det 

nærmest en del av profesjonen å ha avlagt ed til sin herre, et tegn på gjensidig forpliktelse og  

trofasthet overfor en høyere autoritet. På denne bakgrunn kan vi tolke Gestas fremstilling av 

edsavleggelse overfor keiser Alexius, det var ydmykende og urettferdig at de på denne måten 

signaliserte en underdanig stilling i forhold til en fremmed stormann: ”But why did such 

brave and determined knights do a thing like this? It must have been because they were driven 

by desperate need”.84  I dette eksempelet virker det som at lojalitet overfor en fremmed 

stormann ikke var ærefullt, heller det motsatte. I tillegg var jo Bohemund en stormann selv, 

som heller kunne skaffe seg ære ved å få folk til å avlegge ed til seg seg, ikke at han selv 

måtte avgi ed til en annen og dermed innrømme overfor medkorsfarere en mindre mektig 

posisjon enn keiserens.  

 

Det understrekes igjen at det anses som upassende å slåss mot medkristne, da Raymond av 

Gilles ble irettesatt av andre korstogsledere fordi han planla et angrep på keiserens hær pga. 

uenigheter om edsavleggelse.85 Så selv om det å avlegge ed til keiseren ikke ble gjort med 

glede av de andre korstogslederne, ble det ansett som verre å angripe medkristne. Det kan 

altså tyde på at det eksisterte en form for æreskodeks mot å angripe medkristne, og at dette 

var viktigere å overholde enn å signalisere underdanighet ved å avlegge ed til keiseren.  

 

Før erobringen av Antiokia, reagerer de andre kortstogslederne slik på Bohemunds forslag om 

at byen skal tilfalle hans kontroll:“[…] ‘This city shall not be granted to anyone, but we will 

all share it alike; as we have had equal toil, so let us have equal honour’”.86 At Bohemund 

ønsket byen for seg selv, på tross av felles innsats for å erobre den, ble da tolket som et 
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illojalt, lite ærefullt ønske. Han viste seg som lite solidarisk med de andre, og dette reageres 

det negativt på. Denne handlingen kan imidertid ha økt Bohemunds ære i egne øyne og blant 

hans nærmeste og allierte, selv om det ble ansett for å være en usoldidarisk handling. 

 

Lojalitet i form av inngått ed, kommer også til syne i en disputt om kontrollen over Antiokia. 

Grev Raymond av Gilles blir fremstilt som den av korstogslederne som ikke ville gå med på 

at Bohemund skulle få kontroll over byen. Som årsak oppgav grev Raymond av Gilles eden 

han hadde sverget til keiseren. Denne ønsket han ikke å bryte.87 Dette behøver ikke bety at 

Raymond mente som han gjorde fordi han følte en faktisk lojalitet til keiser Alexius, det var 

muligens også av strategiske, maktpolitske, årsaker som han ytret sin uenighet. Samtidig kan 

det tyde på at til tross for at han var motvillig til å avlegge eden i utgangspunktet, ville det 

være lite ærefullt å bryte den når den først var avlagt.  

 

Mot og feighet 

I beretninger om krigshandlinger er det generelt slik at mot i kamp blir verdsatt. Man kan også 

spørre seg hvorvidt noen sluttet seg til korstoget fordi de tenkte seg at mot og tapperhet kunne 

skaffe dem ære og heder som de og familiene hjemme i Vest-Europa senere kunne nyte 

respekt for i sine lokalsamfunn. Finnes det eksempler som kan antyde noe slikt i Gesta 

Francorum?  

 

Ridderne synes å skille seg ut ved at de forventes å være modige i kamp, mens fotsoldatene er 

mer å regne som bakkemannskap: “[…] ‘Gentlemen, most valiant soldiers of Christ, you can 

see that we are encircled and that the battle will be hard, so let the knights go out  to fight 

bravely, while the foot-soldiers are careful and quick in pitching the camp”.88 

 

Ledende skikkelser i korstogshæren ga komplimenter til Bohemund, som ledet et av mange 

slag utenfor Antiokia. De egenskaper de listet opp som positive og beundringsverdige, er 

egenskaper og idealer som typisk forbindes med ridderklassen: 

“[…] ‘You are brave and skilful in war, a great man of high repute, resolute and fortunate, 

and you know how to plan a battle and how to dispose your forces, so do you take command 

and let the responsibility rest with you. Do whatever seems good to you, both for your own 
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sake and for ours’”.89 Det var altså fordi han ble ansett, i det minste av forfatteren, å handle i 

samsvar med forventinger til hans klasse eller yrkesgruppe, at han fikk disse komplimentene.  

 

På reisen fra Konstantinopel til Jerusalem støtte korsfarerhæren på hindringer ikke bare i form 

av militære angrep, men også alvorlige sultkriser. Disse to faktorene bidro til at flere flyktet, 

eller forsøkte å flykte, for å reise tilbake til Europa:“Because of this great wretchedness and 

misery William the Carpenter and Peter the Hermit fled away secretly. Tancred went after 

them and brought them back in disgrace”.90  Dette ble oppfattet som en illojal, æreløs 

handling, og desertørene fikk høre dette: “[…] ‘You wretched disgrace to the whole Frankish 

army – you dishonourable blot on all the people of Gaul! You most loathsome of all men 

whom the earth has to bear, why did you run off in such a shameful way? I suppose you 

wanted to betray these knights and the Christian camp, just as you betrayed the others in 

Spain?’”91 Likevel ble de tilgitt, og William måtte love å ikke fravike veien til Jerusalem, 

hverken for godt eller on. Til tross for dette flykter han ved neste anledning, og årsaken 

oppgis å være at han skammet seg.92  

 

Vi finner flere eksempler på desertering. I frykten som oppstod etter at korsfarerne hadde 

erobret Antiokia, for så selv å bli beleiret i byen like etterpå, klarte noen å flykte: 

“[…] let themselves down from the wall secretly during the night and fled on foot to the sea, 

so that both their hands and their feet were worn away to the bone. Many others, whose names 

I do not know, fled with them”.93 Av fremstillingen er det tydelig at forfatteren mente dette 

var en lite ærefull handling. Det samme gjelder for deserteringen av grev Stephen av Chartres. 

Han var en av lederne, men før erobringen av Antiokia gav han seg ut for å være meget syk, 

slik at han kunne reise til Alexandretta. Nå vet vi ikke om Stephen faktisk utgav seg for å 

være syk, eller om han var ordentlig syk, men handlingen blir beskrevet som skamful og 

Stephen som feig.94 

 

Alle disse eksemplene viser hovedsaklig to ting: Det første er at den ”jevne” korsfarer forblir 

anonym, del av en masse, og blir slik nedvurdert i forhold til ridderne, mens bare noen få 

enkeltpersoner blir nevnt ved navn. Det andre er at de som blir nevnt ved navn, oftest blir 
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nevnt i en negativ sammenheng, desertering. De sviktet dermed ikke bare resten av 

fellesskapet, men sviket ble også knyttet opp imot Gud. Unntaket er Bohemund, som roses 

opp i skyene for sine krigeregenskaper, en ros som altså ikke kommer mange andre korsfarere 

til gode. Selv om det i Gesta finnes mange beskrivelser av korsfarere i kamp, forblir de fleste 

altså en navnløs masse. Dette kan tolkes dithen at kollektivet var ment å skulle fremheves 

positivt, mens kanskje ledende skikkelser, slik som Bohemund, krevde å bli nevnt spesielt av 

ulike årsaker, muligens at forfatteren hadde et avhengighetsforhold til denne i forhold til 

nedskrivningen av krøniken.  

 

Materielle motiver 

Har ønsket om materiell vinning en sentral plass i fremstillingen? Dette er utvilsomt en av de 

mer kjente teoriene om hvorfor korsfarerne ble motivert til å reise: De ønsket og trodde at de 

kunne skaffe seg materielle rikdommer i øst som ikke ville være mulig for dem å anskaffe i 

Vest-Europa.  

 

Plyndring av nødvendighet 

Det som fortelles om “materiell vinning” på reisen ned til Konstaninopel, er ulike plyndringer 

av forsyninger. Da korsfarerhæren nærmet seg Konstantinopel, ble de som ville plyndre 

irettesatt: “Our men wanted to attack one of the castles and take it, because it was full of 

goods of all kinds, but the valiant Bohemund would not allow this, for he wished to treat the 

country justly and to keep faith with the emperor, so he was furious with Tancred and all the 

others”.95 Her avgjør en av lederne, Bohemund, at det vil være i deres beste interesse å avstå 

fra plyndring pga. forholdet til keiseren.  

 

Dette, i likhet med tidigere nevnte eksempler hvor korsfarerne blir rådet av sine ledere til ikke 

å plyndre medkristne, viser at i mange tilfeller var det ikke noe stort ønske om å sikre seg 

mest mulig materielle verdier. Det kan selvsagt tolkes på mange måter, bl.a. at fokus var på 

formålet med reisen, nemlig frigjøringen av Jerusalem og tanken på egen frelse.  

 

Plyndring som prioritet 

                                                 
95 Gesta Francorum: 10 



I krøniken finnes det mange eksempler på plyndring, og i motsetning til tidligere nevnte 

tilfeller, virker det som om noen av dem ble foretatt på bakgrunn av ønske om å skaffe seg 

verdier. Kan dette ha utgjort et motiv?  

 

Nærmere Antiokia, ved Orontes-broen, fortelles det om nok et plyndringstilfelle: 

“[…] our men who by God’s grace overcame them took much booty, horses, camels, mules 

and asses laden with corn and wine”.96 Dette skiller seg noe fra det forrige eksemplet, ved at 

det hovedsaklig fokuseres på mat og nødvendige forsyninger for reisen videre.  

 

Bildet er et noe annerledes når faktiske kamper mot fienden beskrives. For å oppildne til 

sterkere kampånd i møte med tyrkiske motstandere,  skriver Gestas forfatter at det ble spredt 

et hemmelig budskap blant dem: ”’Stand fast all together, trusting in Christ and in the victory 

of the Holy Cross. Today, please God, you will all gain much booty”.97 Beskrivelsen av slaget 

fortsetter med fokus på det som ble tatt som krigsbytte: “[…] they continued their flight and 

we pursued them, killing them, for a whole day, and we took much booty, gold, silver, horses, 

asses, camels, oxen, sheep and many other things about which we do not know”.98 

 

Interessant er det også å lese om forberedelsene til slaget om Antiokia. Korsfarerne hadde 

erobret et nærliggende slott, og var bekymret over dets sikkerhet, da tyrkere stadig angrep det. 

I denne forbindelse gis Tancred fire hundre sølvmark etter at han selv uttalte dette: ”’If I may 

know what reward I shall have, I will guard the castle carefully with only my own followers, 

and I will do all that a man may to cut the path by which our enemies most often launch their 

cruel attacks”.99 Tancred ønsket altså penger for å hjelpe til med denne oppgaven, selv om det 

kanskje er var slik at han tilbød mindre enn andre for å gjøre oppgaven. Dette er skjult for oss, 

men det kan gi en pekepinn på at ikke alle var der av rent ideologiske grunner.  

 

Senere finner vi imidlertid en beskrivelse av en hendelse som gir et helt annet inntrykk av 

dette motivet. Tyrkerne ble overvunnet i Antiokia, og Gesta sier dette om korsfarernes i et av 

de mange slagene: ”The Turks fled in terror and we pursued them right up to their camp, for 

the knights of Christ were more eager to chase them than to look for any plunder [...]”100 Etter 
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dette fortelles det at gull, sølv og forsyninger fienden hadde forlatt ble overtatt av korsfarerne, 

men det er ifølge fremstillingen en bonus og ikke selve målet i denne situasjonen.  

 

Etter en blodig kamp om byen Marra sør for Antiokia, gis denne fremstillingen av hva som 

hendte i etterkant: ”Then Bohemund took those [Muslims] whom he had ordered to enter the 

palace, and stripped them of all their belongings and other valuables, and some of them he 

caused to be killed, others to be taken to Antioch as slaves”101 og “So they ripped up the 

bodies of the dead, because they used to find bezants hidden in their entrails, and others cut 

the dead flesh into slices and cooked it to eat”.102 Dette var ingen uvanlig måte å behandle 

fiender på på denne tiden, og muligens var korsfarerne desperate, men det tyder på at de ble 

tatt mer fra fienden enn hva som var nødvendig med tanke på mat og forsyninger.  

 

Ved erobringen av Jerusalem er det meste av beretningen konsentrert om selve gangen i 

slaget, og på ritualer i forkant. Etter erobringen, berettes dette: After this our men rushed 

round the whole city, seizing gold and silver, horses and mules, and houses full of all sorts of 

goods, and they all came rejoicing and weeping from excess of gladness to worship at the 

Sepulchre of our Saviour Jesus, and there they fulfilled their vows to him”.103 Her går 

plyndring og religiøsitet nærmest hånd i hånd, men de plyndrer først og blir først overveldet 

av religiøse følelser etterpå. Var det om å gjøre og sikre seg noe for innsatsen før man i større 

grad dedikerte seg til religiøse ritualer? 

 

I kampene ved Ashkalon, leser vi at patriarken annonserte at alle som ville plyndre før 

kampen var over, ville bli ekskommunisert, men at “thereafter they might return with great 

joy to take whatever the Lord should grant”.104 Om greven av Normandies tilsynelatende 

motivasjon i kampene sies dette: “The count of Normandy, seeing that the amir’s standard had 

a golden apple on the top of the pole, which was covered with silver, rushed straight at its 

bearer and gave him a mortal wound”.105 

 

Etter seieren  ved Ashkalon, setter korsfarere kursen mot fiendens leir, som var blitt forlatt i 

all hast, og “found innumerable spoils of gold and silver, piles of riches, and all kinds of 
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animals, weapons and tools. They took what they wanted and burnt the rest”.106 Etterpå flyttes 

igjen fokuset over på nødvendige forsyninger som de brakte tilbake til Jerusalem. Det er 

muligens en ambivalens: Det berettes om de tilsynelatende store mengder gull og sølv som 

ble tatt, men i neste vending er ikke dette noe som får oppmerksomhet.  

 

Riley-Smith hevder at plyndringen under det første korstog var resultatet av sult og tørst, altså 

et nødvendig onde. Det var omstendighetene som gjorde plyndring tvingende nødvendig. Han 

hevder også at siden svært få skaffet seg rikdom før de reiste tilbake til Europa, kan det tyde 

på at ønsket om materiell vinning ikke var et troverdig motiv for de første korsfarerne, og 

følgende kan da være eksempel på dette ifølge ham:”After the liberation of Jerusalem and the 

defeat of the Egyptian army of relief at Ascalon, the survivors of the crusade abandoned most 

of their weapons and returned home carrying their palms as a sign of victory”.107  

 

I Gesta finner jeg imidlertid at ikke alt kan bortforklares som nødvendig plyndring av hensyn 

til rent fysiske behov, men også at det dveles ved hvor vakre verdifulle gjenstander er som 

kommer korsfarere i hende. Det et er umulig å vite helt sikkert om det materielle motivet var 

utslagsgivende for noen, eller mange, men at svært få kom hjem med materielle verdier 

behøver ikke være bevis for at det materielle ikke kan ha vært forlokkende før, underveis og 

til og med ved ankomsten til Jerusalem. Dette selv om Riley-Smith også sier om de 

tilbakevendene korsfarerne at ”There is very little evidence for the crusaders coming home 

wealthy...All crusaders had faced potentially crippling expenses and they and their families 

had pledges to redeem”.108 Ofte er det jo slik at virkeligheten ikke tilsvarer forventningene, og 

kanskje ble det antatt at det fantes store rikdommer i Jerusalem som kunne bli fraktet til 

Europa.  

 

Oppsummering 

Det å skaffe seg ære under korstoget som helhet, synes ikke å bli gitt en så stor plass i 

fremstillingen. Selv om de som svikter fellesskapet, som nevnt, blir refset, er det bare noen av 

lederne (som f.eks. Bohemund) som blir komplimentert for å inneha posisjon som ridder og 

leder som han utfører på en god, men lite detaljert beskrevet, måte. Det blir hovedsaklig 

referert til modige korsfarere som helhet, Kristi soldater og andre uttrykk som ikke kan 
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knyttes til noen enestående handlinger som utmerker en person, flere eller små grupper av de 

som var med. Det er ikke mange tilfellene hvor enkeltpersoner blir referert til, og heller ikke 

hvilke spesifikke handlinger som kunne være idealer for andre, men egenskaper som lojalitet 

og solidiaritet fremheves i noen tilfeller.Men, som sitater ovenfor tyder på, var det å delta i 

korstoget i seg selv ærefullt, og da kunne det muligens spille mindre rolle hva man selv 

spesifikt hadde gjort så lenge man hadde holdt ut til siste slutt og gitt sitt bidrag.  

 

Imidlertid synes det materielle motivet å ta en noe større plass i krøniken. Tilfellene det 

skrives om, er selvsagt ikke alle tilfeller av planlagt og systematisk plyndring. Likevel mener 

jeg å ha funnet såpass mange tilfeller av plyndring hvor dette synes å ha vært en prioritert 

oppgave, at det ville være for enkelt å bare avfeie muligheten for at dette kan ha vært et mulig 

motiv for mange som sluttet seg til korstoget.  

 

Når det gjelder det religiøse motivet, har jeg funnet så mange referanser til gudstro og 

hendelser som blir forklart utfra forholde til Gud, slik at dette motivet virker å ha spilt en 

betydelig rolle. På tross av all brutaliteten som det blir fortalt om, den tilsynelatende 

manglende empati med ikke-stridende ofre og krangling korsfarere imellom om herredømme 

over beseirede byer, slott og landområder, vil det være for lettvint å avfeie at religiøsiteten 

kan ha vært oppriktig:  

 

”Although the Crusaders who returned to their homes in Europe had only reached the earthly 

site of the meagre city of Jerusalem, they were treated as if they had made the heavenly 

journey to the seat of God. They were venerated, for they had followed Christ to the places of 

his martyrdom”.109 

 

Reisen kunne oppfattes å ha egenverdi i kraft av formålet, det som ble oppnådd til slutt, og de 

kunne også få respekt og ære fra folk der hjemme uten å bringe med seg tradisjonelle 

verdigjenstander tilbake. Det virker, på bakgrunn av Gestas fremstilling av hendelsene, som 

om det religiøse totalt sett var det motivet som var mest fremtrende. Forfatterens stil kan være 

en medvirkende årsak til dette, i og med den sterke vekten på det religiøse fellesskapet som 

blir formidlet. Dette er blitt kalt for en kraftfull måte å formidle en såkalt ”wir-Gefühl” på: 

milites Christi er uttrykket forfatteren ofte bruker i den latinske teksten, og også ofte ordene 

                                                 
109   Sinclair, Andrew: Jerusalem: The Endless Crusade.New York 1995, s.62 



nos og nostri. Religiøse og felleskapsskapsbetegnelser på deltagerne i korstoget fremheves 

slik på bekostning av de ulike etniske og regionale merkelappene.110 Dette understreker at 

forfatteren virker å ha søkt å gi inntrykk av at den endelige seieren og suksessen de hadde 

opplevd underveis, var resultatet av en kollektiv innsats fra en kristen hær som var i Guds 

tjeneste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapittel 3: Fulcher av Chartres 

Fulcher av Chartres var en geistlig, nærmere bestemt en prest fra Chartres. Han var tilstede 

ved pave Urban IIs berømte preken i Clermont i 1095, og reiste østover med hæren til hertug 

Robert av Normandie, Stephen av Blois og grev Robert II av Flandern. Han slo seg sammen 

med grev Baldwin av Boulogne i Edessa, og deltok da ikke i slagene om Antiokia og 

Jerusalem. Han besøkte byen etter at den var erobret i 1099, men ble etter det værende i 

Edessa til 1100. Rundt 1118 antas det at han kan ha tiltrådt en kirkelig stilling i Jerusalem. 

Han påbegynte skrivingen i 1101, og han ble sannsynligvis ikke ferdig med å skrive før 1127 

eller 28.111  

Fulcher skrev på latin, men per i dag finnes hans krønike oversatt til bl.a. engelsk, for 

eksempel av Martha McGinty fra 1941 i Edward Peters bok om første korstog(som jeg 

kommer til å bruke). Han skrev sitt verk i tre hoveddeler, hvorav del en omhandler 

forberedelsene til det første korstog, fra Clermont 1095 til og med erobringen av Jerusalem og 

den påfølgende opprettelsen av kongedømmet Jerusalem. De to andre delene omhandler 
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styringsperiodene til kongene Baldwin I og Baldwin II, og vil være mindre relevante for 

oppgaven.  

Fulcher av Chartres representerer åpenbart geistligheten, og er derfor en meningsfull kilde å 

benytte, i tillegg til at den også blir betraktet som pålitelig bl.a. ved at den har blitt brukt av 

samtidige og andre som levde i tiden etter ham. Denne krøniken ble påvirket, inspirert, av den 

tidligste fullstendige korstogskrøniken, Gesta Francorum. Men selv om Gesta var den mest 

utbredte, blir det hevdet at Fulchers kompetente skrivemåte, som nok kan tillegges hans 

geistlige bakgrunn, bidro til at også hans krønike oppnådde popularitet.112  

I dette kapitlet vil jeg se på hvordan korsfarernes motivasjon fremstilles i Fulcher av Chartres’ 

krønike. Er det et eller flere motiver som fremstår som viktigere eller mer troverdige enn 

andre? Jeg vil først og fremst undersøke potensielle hovedmotiver som religion og 

misjonering, ønske om materiell vinning og sekulær ære.  

 

1.Det religiøse motivet 

Fremstår religion som et troverdig motiv? Herunder vil jeg også se på hva som sies om 

misjonering, spredning av den kristne tro, om det kan ha vært noe som motiverte korsfarere.  

Religion som motiv kan ha ulike ?, så jeg deler inn dette temaet i ulike underkategorier slik at 

muligheten blir bedre for meningsfull diskusjon.  

Som nevnt er forfatteren av denne kilden geistlig, og har en prolog hvor han gjør seg selv til 

kjenne. Han skriver at en edruelig og så sannferdig som mulig gjengivelse av hendelsene er 

målet, og at dette også vil være til gagn for de som deltok i hendelsene han beskriver.113 Det 

gies mer detaljer, flere referanser til Bibelen og elementer av kristen lære enn hva som er 

tilfelle i Gesta Francorum, noe som kan forventes av en geistlig.  

1.1.Indulgens 

Indulgens, altså ettergivelse av straff for begåtte synder, er noe som selvsagt kan ha virket 

forlokkende. Men var dette noe som kilden forteller om, var det reelt? Det kan selvsagt være 

avstand mellom det som faktisk ble sagt av paven og hans budskap slik Fulcher tolket det.  
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Når Fulcher skriver om Urbans tale i Clermont, er det hans evne til å formidle lidelsen i den 

østlige delen av kristenheten, under muslimsk kontroll, som dominerer: ”Hastening to the 

way, you must help your brothers living in the Orient, who need your aid for which they have 

already cried out many times”.114 Videre ser vi at det ble brukt lovnad om belønning:  

”I speak to those present, I send word to those not here; moreover, Christ commands it. 

Remission of sins will be granted for those going thither, if they end a shackled life either on 

land or in crossing the sea, or in struggling against the heathen. I, being vested with that gift 

from God, grant this to those who go”.115  

Her ser vi altså at Fulchers gjengivelse av talen inkluderer indulgens som noe deltagerne 

kunne forvente om de faktisk reiste.  

Under overfarten fra Brindisi, forteller Fulcher om mange pilegrimer som druknet. Han 

hevder at da de døde ble funnet med kors brent inn i huden, av samme type som de levende 

hadde på sine klær. Han kaller dette et mirakel, og hevder at disse av Guds nåde oppnåde fred 

og evig liv.116 Dette er enda et signal om at forfatteren mente at de som ofret livet på denne 

ekspedisjonen kvalifiserte til frelse.  

Dette er altså to eksempler som viser at Fulcher tenkte seg at indulgens var noe man kunne 

oppnå ved å delta i korstoget, selv om man ikke døde i fysisk kamp. Det kan derfor virke som 

at om man hadde forpliktet seg til å delta, og oppfylte denne lovnaden ved å være del av 

korstogsfølget, kunne man oppnå martyrium. Det nevnes ikke i hele krøniken noen av de 

latinske kristne som blir fordømt pga. voldelige handlinger i kamp, så det er tydelig at Fulcher 

mente at man ikke påførte seg selv synd når man kjempet for Gud. Dette var selvsagt en 

vesentlig endring i forhold til tidligere praksis. Etter bl.a. slaget ved Hastings i 1066, ble 

krigerne pålagt å gjøre botshandlinger av de geistlige i følget. Dette selv om slaget ble 

betegnet som en rettferdig sak, og under ledelse av en rettferdig prins.117 Utfra Fulchers 

krønike, synes det motsatte å ha vært tilfelle: kamphandlinger var nå i seg selv 

botshandlinger. Veien fra den rådende oppfattelsen blant geistlige ved Hastings i 1066 og 

frem til hvordan lignende handlinger ble tolket av Fulcher og andre, geistlige som lekfolk, er 

blitt tolket som en utvikling hvor kirken knyttet til seg ridderklassen av nødvendighetshensyn. 
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Germanske krigeridealer måtte ”akkomoderes” da germanske folk ble konvertert til 

kristendommen. Tegn på dette er bl.a. disse folkenes kultilhørighet til erkeengelen Michael, 

av forskere sett på som en slags erstatter, substitutt, for Odin. Denne kulten fostret en 

krigeretikk innen kristendommen,118 som kan sies å ha fått sitt klareste uttrykk med Urban II 

preken i 1095 som ble tolket som en oppfordring til en slik ”godkjent” form for vold.  

 

Det hevdes også at Urban ved denne proklameringen av korstoget, tilbød en utvei fra synd, en 

måte å komme seg unna denne på, en unik sjanse til å unnslippe byrden av synd og frykten for 

helvete.119 John France hevder at dette appelerte spesielt til ridderklassen, på mange måter 

eliten i samfunnet. Han hevder de var besatt av synd og dens konsekvenser, spesielt siden 

deres yrke medførte at de stadig vekk måtte synde.120 Om vi tar Riley-Smith i betraktning, så 

er også hans tolkning at indulgens klart var noe som de første korsfarerne kunne tro at kunne 

oppnå om de avla ed og faktisk oppfylte dette ved å reise: 

”So Urban’s indulgence was no more than an authoritative declaration that the crusade was so 

severely penitential an exercise that it would be satisfactory penance for all previous sins”121.  

 

1.2.Misjonering 

Ved årsskiftet 1097/98 og noe utover 1098, blir korsfarerne fortsatt plaget av sult og dårlig 

vær ved Antiokia, og Fulcher tolker dette som at de blir renset for synd gjennom disse 

lidelsene og sammenligner dem med den bibelske Job og hans situasjon. Han mener folket 

fortjener dette pga. sine syndige handlinger, men fremhever samtidig at de som ble, eller kom 

til å bli drept, ville oppnå frelse: ”He permitted the Christians to be killed by the Turks, so that 

the Christians would have the assurance of salvation; the Turks the perdition of their souls”.122 

Han sier også at Gud hadde predestinert enkelte tyrkere til frelse, og at det gledet Ham at 

disse konverterte og ble døpt.  

Hendelsen hvor korsfarerne blir i stand til å komme seg inn i Antiokia ved hjelp av en tyrkisk 

vakt som konverterte til kristendommen, forklarer Fulcher med at Gud sørget for dette. Gud 

talte angivelig til denne mannen flere ganger, og oppmuntret ham til å gjøre som han hadde 

fått beskjed om, altså å overgi byen til korsfarerne ved å slippe dem innenfor bymurene i 
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hemmelighet.123 Vi ser altså at nesten alt som skjer, enten det er heldig eller uheldig, blir 

forklart utfra Guds vilje og inngripen. Det er interessant å merke seg at til og med det 

uheldige som skjer tilskrives Gud, ikke djevelen, og at Guds tenkte begrunnelser aldri 

kritiseres. Samtidig blir det tydelig, slik som i Gesta Francorum, at misjonering ikke er noe 

som opptar kosfarerne i særlig grad. At Fulcher hevder enkelte tyrkere var predestinert til 

frelse, til å konvertere, er noe som tillegges Guds vilje og altså noe som menneskene ikke 

kunne gjøre så mye med fra eller til. Vakten som konverterte, virker på sin side mer å ha vært 

del av en forhandlingssituasjon, hvor denne avgjørelsen syntes som den taktisk beste.  

1.3.Gud straffer 

Hvordan forestilte korsfarerne seg Gud, var han aktivt med og oppførte seg ulikt alt ettersom 

hvordan menneskene handlet? Dette kan knyttes til motiveringen, i og med at det har 

sammenheng med hvordan Gud ble oppfattet, som levende og aktiv, eller passiv og fjern, noe 

som kunne motivere til ekstra innsats? 

Trussel om straff ble også uttalt av paven i Clermont: “O how many evils will be imputed to 

you by the Lord to you by the Lord Himself, if you do not help those who, like you, profess 

Christianity!”124 Her ser vi Guds representant på jorden nærmest true tilhørere og andre til å ta 

fatt på oppdraget. Dette kan selvsagt ha virket sterkt, siden dette kom direkte fra paven.  

Fulcher påstår at mange tilhørere ble heftig inspirert, og tenkte at ikke noe ville være mer 

verdig enn å følge pavens oppfordring. Det nådde ut til alle deler av folket, skal vi ta Fulcher 

på alvor: ”Many, one after another, of any and every occupation, after confession of their sins 

and with purified spirits, consecrated themselves to where they were bidden”.125 Han nevner 

også at de som bestemmer seg for å reise, avlegger en ed og får påsydd kors på klærne sine, et 

tegn på hvor alvorlig dette var. Om de som reiste tillegger han bl.a. dette utsagnet: ”We shall 

worship in the place where His feet have stood”.126 Han forteller også kort om sorgen som ble 

uttrykt når det var på tide å ta farvel med ektefelle, barn, slekt og eiendeler. Kapitlet avsluttes 

med at Fulcher påpeker at selv om de gjenværende uttrykte stor sorg og fortvilelse, holdt 
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korsfarerne sin sorg inni seg, og uttrykte tross dette en glede i det de reiste. Fulcher forklarer 

dette med at Guds veier er uransakelige.127  

Senere, i Bari og Calabria, kom en hard vinter hvorpå enda flere korsfarere snudde og reiste 

hjem. Fulcher kaller dem feige og sier: ”For this they were held worthless by God as well as 

by man, and they became utterly disgraced”.128  Her er en gjentagelse av straffmotivet, det er 

ikke uten konsekvenser å ikke fullføre løftet gitt til Gud. Det ser også ut til at det som var 

foraktfullt i Guds øyne, også var(eller skulle være) foraktfullt i menneskers øyne.  

I kampen om Dorylaeum får vi et sjeldent innblikk i at korsfarerne til tider var preget av frykt 

og redsel, og omringet av fiender. Dette får følgende forklaring av Fulcher: ”It was evident 

that this had befallen us because of our sins”.129 Løsningen var da å bekjenne sine synder og 

be om nåde. Fem biskoper ledet bønner og sanger med formålet å skaffe seg Guds nåde og 

hjelp til å overvinne fienden. Da krigslykken snudde, mener Fulcher at det kan være på 

bakgrunn av dette: ”Therefore the Lord, perhaps pleased with our supplication,little by little 

restored vigor to us, and more and more weakened the Turks”.130 At korsfarerne endelig 

vinner, tillegges Gud: “He was not willing that our journey altogether be brought to nought, 

but had indicated that it would succeed more honourably than usual and would bring honour 

to His Christianity”.131 

I de lange månedene under beleiringen av Antioch er det mange sammenstøt melom 

korsfarerne og tyrkerne, og både helige og uheldige utfall forklares utfra Guds tilstedeværelse 

eller Guds manglende støtte som følge av synd begått av korsfarerne. I et nevnt tilfelle hvor 

korsfarere liggende i bakhold overvant en gruppe tyrkere, sies det: ”The strength of God was 

present there”.132 Og motsatt, etter en rekke uheldige utfall i kamp mot tyrkere og minskende 

håp om seier kombinert med sult, gis denne forklaringen: ”We believed that these misfortunes 

befell the Franks, and that they were not able for so long a time to take the city because of 

their sins. Not only dissipation, but also avarice or pride or rapaciousness corrupted them”.133 

Etter dette ble kvinner, både gifte og ugifte, sendt ut av leiren til naboleire, muligens leire 

hvor de beste soldatene og lederne ikke befant seg. Igjen ble det også observert tegn på 
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himmelen, denne gangen formet som et kors, samtidig som at de opplevde mindre jordskjelv. 

Disse kan da tolkes å stå i motsetning til tegnene på himmelen som ble sett før tiltak ble satt i 

gang for å bekjenne synd. De forrige tegnene, et sterkere jordskjelv og en rødglødende tegn på 

himmelen, ble da sett som tegn på guddommelig vrede.134 

Disse hendelsene tyder på at de så for seg Gud nærmest som en streng dommer, ikke ulikt 

hvordan gudsforestillingen i Gesta Francorum kan tolkes. Samtidig viste Gud nåde og bidro 

til seier om de bekjente sine synder og angret, noe som blir beskrevet ovenfor. Siberry skriver 

at dette kan tolkes som en måte å teste de troende på, siden Gud kunne ha gjort det enklere for 

dem om han hadde ønsket. Slik kunne Guds straff, og belønning, ses på som en test for å se 

om de var villige til å tjene Ham, og at han slik gav dem en mulighet til å nå frelse.135 

1.4.Mirakler og ritualer 

I september 1097, på vei mot Heraclea  skriver Fulcher at de så tegn på himmelen. Det var 

angivelig hvitlysende, formet som et sverd og pekte mot øst. Denne tolkningen blir gitt: We 

knew not what it promised for the future, but committed things present and things future to 

the Lord”.136  

Funnet av den hellige lanse blir også nevnt av Fulcher, men her får vi vite at mange av de 

geistlige mente den var falsk. Før lansens autensitet ble sjekket ved ildprøve, fortelles det at 

som forberedelse ble det avholdt en tre dagers faste med bønner. Tolv dager etter en 

ildprøven, skriver Fulcher imidlertid at finneren av lansen døde, og dermed døde også mye av 

entusiasmen for funnet ut.137  

Som tegn på at ulykken er i ferd med å snu, fortelles det om en rekke visjoner som oppleves 

av en ikke navngitt klerk og en soldat. Disse er i ferd med å flykte, da de i visjoner fikk 

beskjed av avdøde mennesker om å formidle at Herren ville være med dem i det kommende 

slaget mot Kerbogas styrker. Det ble bestemt at det skulle avholdes en tre dagers faste med 

bønn og offer, på tross av at det samtidig fortelles om hvor utsultet og svake de var blitt.138 

Dette kan da være en sterk indikator på at mange, i det minste muligens de som tok 
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beslutningen om at fasteperioden skulle avholdes, hadde tiltro til at dette faktisk var et 

virkemiddel som hadde nytteverdi for utfallet i de videre hendelsene.  

I samme kategori kan man også plassere det at geistlige i hvite klær gikk blant de stridende ut 

i det avgjørende slaget om Antiokia, mot beleiringsstyrkene utenfor. Fulcher skriver at disse 

prestene gråt og sang hymner for, på vegne av, folket og ba bønner mens de gikk.139 Ikke 

overraskende tillegges seieren over tyrkerne Gud: ”[...]God, who in the righteousness of His 

compassion liberated those trusting in Him from such savage enemies”.140  

Kerbogas styrker ankommer utenfor Antiokia etter dette, ifølge Fulcher, og synet av disse 

fremkalte følgende reaksjon ifølge Fulcher:”Seeing the army, the Franks were more desolate 

than ever, because punishment for their sins ws doubled. For when they had entered the city, 

many of them had sought out unlawful women without delay”.141 Igjen brukes synd som 

årsaksforklaring på uheldige omstendigheter, det kan virke som om forfatteren tenker seg at 

alt som skjer, postitivt eller negativt, er opp til Gud. Dette har da den reservasjonen at Gud 

bare er på deres side dersom de ikke synder, og dersom de gjorde det, måtte Gud nærmest 

overtales gjennom ritualer og bønner til å tilgi deres ugjerninger.  

1.5.Ekte kristne 

Etter dette gjengir Fulcher et brev som angivelig ble sendt til pave Urban II av fremtredende 

ledere i korstogsbevegelsen. Her prises naturligvis Gud, og det meste i brevet er religiøst 

preget, vi får også innblikk i at grekere, armenere, syrere og jakobitter stemples som kjettere. 

Det beklages at disse ennå ikke var overvunnet slik som tyrkerne var blitt. Ifølge Fulcher var 

altså ikke alle kristne likeverdige. Paven oppfordres til å slutte seg til korsfarerne og bli deres 

leder, i egenskap av hans autoritet som St. Peters vikar på jorden og med mulighet til å gjøre 

slutt på kjetteriet de har støtt på.142  

Dette kan også ha vært utslag av maktpolitikk i henhold til forholdet mellom romerkirken og 

den gresk-ortokse kirken om legitimering av kontroll over erobrede områder og folk, og ikke 

bare et uttrykk for fromme motforestillinger mot det som ble oppfattet som feilaktig 

religiøsitet blant medkristne. Dette står noe i motsetning til Gesta Francorum, hvor vi ikke 
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finner tilsvarende nedvurdering av de østlige kristne. Det blir også hevdet at korsfarerne 

hadde vanskeligheter med å skille mellom ulike grupper de anså som Kristi fiender143, men 

dette gjaldt mer de anonyme massene som i motsetning til Fulcher ikke hadde teologisk 

bakgrunn som gjorde dem i stand til å vurdere hvem som var fiende og venn. Da blir det 

påfallende at nettopp Fulcher stempler østlige kristne som kjettere, som om de også var en 

fiende og ikke kun noen man skulle hjelpe.  

1.6.Jerusalem  

Fulcher var altså geistlig, og deltok ikke i erobringen av Jerusalem, han gir oss likevel sin 

versjon av hva som hendte. Han beskriver naturligvis en del tekniske kampdetaljer, som ikke 

alle er direkte interessante for problemstillingen. Idet korsfarerne presset mot Jerusalem, 

tillegger Fulcher dem utsagnet ”Help, God!,”144 og sier at de var ivrige. Grev Raymond og 

hans følge beskrives som gledesfylte da de sluttet seg til andre korsfarere og forfulgte og 

drepte sarasenere, som betegnes som ”wicked”.145 Da Tancred entrer Guds tempel(det som i 

dag kalles Klippemoskeen) i Jerusalem, påpeker Fulcher at det under sarasenernes kontroll ble 

brukt til avgudsdyrkelse og at kristne ble nektet inngang. Han rettferdiggjør på denne måten at 

Jerusalem og tempelplassen spesielt ble erobret med makt. Når det gjelder Gravkirken, legger 

Fulcher vekt på at korsfarerne hadde lengtet etter dette stedet, og at dets posisjon som 

helligdom var årsaken:  

“Truly longed for, since it had always been desired by all worshippers of the Catholic faith with an inward 

yearning of the soul. This was the place, where the Creator of all creatures, God made man, in His manifold 

mercy for the human race, brought the gift of spiritual rebirth. Here he was born, died, and rose. Cleansed from 

the contagion of the heathen inhabiting it at one time or another, so long contaminated by their superstition, it 

was restored to its former rank by those believing and trusting in Him”.146 

Denne poetiske måten å ordlegge seg på, reflekterer hans geistlige bakgrunn, hans tolkning av 

at det var dette stedet som var målet for anstrengelsene, og motivert av religiøs lengsel ble det 

nådd. Det er også interessant å lese at tilstedeværelsen av vantro på kristne hellige steder ble 

betraktet som forurensning av disse stedene. Dette kan selvsagt ha vært en motivasjon i seg 

selv, å ”rense” Jerusalem.  
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Ifølge Sinclair ble det sett på som nesten utålelig at vantro hadde kontroll over, okkuperte, 

disse helige stedene. Å be utenfor Jerusalems bymurer var derfor utilstrekkelig, det ville ikke 

forandre på situasjonene. Han hevder at korsfarerne kunne akseptere synet av minareter i 

Gravkirkens nærhet like lite som en muslim vlle ha tolerert en katedral ved siden av kabaen i 

Mekka.147 Når man leser de sterke ordene brukt om muslimsk kontroll over helligstedene, kan 

en slik tolkning virke plausibel.  

I likhet med forfatteren av Gesta, nevner Fulcher slaget ved Ashkelon. Noe før dette, ble en 

liten bit av Jesu kors funnet, det var blitt gjemt av en religiøs syrer. Denne biten ble satt inn i 

et kors, og tatt med til Ashkelon: ”carrying with them the wood of the aforementioned life-

giving cross, they directed their army against the usurpers [of the land rightfully belonging to 

the Christians]”.148 Likesom Gestas forfatter, gir Fulcher Gud all ære for seieren.  

Etter denne seieren fortelles det at mange vendte hjem, men ikke før de ifølge Fulcher hadde 

dykket ned i Jordanelven og samlet palmegrener i Jeriko – fra hvor de mente Abrahams hage 

hadde vært.149 Neddykkingen var vanlig for pilegrimer på denne tiden, fordi Jesus selv hadde 

blitt dykket ned i nettopp denne elven, og dette var da sannsynligvis en religiøs hendelse for 

de fleste som gjennomgikk den. At de ville gjøre dette før de så seg rede til å reise hjem igjen 

kan tyde på det.   

 
2.Ære 

Finnes det tegn i Fulchers krønike på at ære var noe å trakte etter for korsfarerne, noe som 

kunne begrunne deres deltagelse i korstoget? Eller var det mer snakk om en ære som var 

uløselig knyttet til den religiøse sfære? 

 

2.1.Religiøs ære 

Fulcher gjengir bl.a. dette fra Urban IIs berømte tale i Clermont:  

”Let those”, he said, ”who are accustomed to wage private wars wastefully even against Believers, go forth 

against the Infidels in a battle worthy to be undertaken now and be finished in victory. Now, let those, who until 

recently existed as plunderers, be soldiers of Christ; now, let those, who formerly contended against brothers, 

rightly fight; now, let those, who recently were hired for a few pieces of silver, win their eternal reward”.150 
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Her blir det etter mitt syn fremstilt som lite verdig å kjempe mot sine egne og for materiell 

vinning, når man kan bruke tid og krefter på virkelige fiender. Dette er en måte å appellere til 

soldaten i tilhørerne på, å oppfordre til at deres profesjon kan brukes til noe gagnlig og 

ærefullt, som samtidig gi religiøs uttelling. Dette har nær sammenheng med den endringen 

som hadde funnet sted i forholdet mellom kirken og ridderklassen, selv om naturligvis ikke 

alle deltagerne i det første korstog var riddere. Fra ca. 950 er det funnet liturgiske velsignelser 

av bannere som riddere kjempet under. Dette var da en del av prosessen hvor riddernes status 

måtte heves i samsvar med deres nye ansvar: ansvaret for sikkerheten i et føydalsamfunn hvor 

sentralmakten i det store og hele ikke fungerte, hadde kollapset, og hvor kirken tok initiativ til 

at ridderne skulle være geistlighetens og de forsvarsløses beskyttere i et voldelig samfunn.151  

På 1000-tallet utviklet det seg såkalt ridderlig investitur, en religiøs seremoni. Sverd og våpen 

ble også velsignet, og ridder kunne være et yrke. Kirken kom slik i direkte kontakt med 

ridderklassen, uten kongen eller annen verdslig makt som mellomledd.152 At paven oppfordret 

slik oppfordret til å avstå fra å kjempe internt mot andre kristne, og heller bruke energien til å 

bekjempe vantro utenfor Europa, kan på denne bakgrunn tolkes som et mer eller mindre 

naturlig steg i denne utviklingen av forbindelsen mellom kirken og ridderklassen. 

 

2.2.Ære i berømmelse 

Fulcher nevner gjennomgående ikke mange navn blant de mindre innflytelsesrike korsfarerne, 

men sier at det er passende å huske navnene på lederne av pilgrimene, som han kaller dem. 

Her nevner han i fleng store, kjente navn som Hugh av Vermandois(den franske kong Philips 

bror), Bohemund, Godfrey av Buillioun, Raymond Gilles.153 Fra faglitteratur er det kjent at 

for stormenn var det ansett ærefullt å få sine navn nedskrevet i krøniker, og disse 

ekstraordinære hendelsene kan vel sies å ha vært ærefulle å bli assosiert med. Krey nevner for 

øvrig at før korsfarerne nådde Jerusalem, hadde det vært sosial mobilitet innad i hæren(eller 

hærene, korstoget bestod som kjent av flere). Dette fordi bl.a. mange riddere av adelsslekt 

mistet hester og utstyr, samtidig som mange riddere og også fotsoldater fra mer ydmyke kår 

og lavere status, kunne komme til å skaffe seg hester eller andre ridedyr samt utstyr underveis 

(underforstått ved plyndringer). Disse kunne da sosialt sett stige i status, ære, og bli verdige 

riddere.154 Individuelle slike tilfeller nevnes ikke spesielt i krøniken, men det vil ikke være 
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urimelig å anta at noen av dem på forhånd kan ha drømt om eller håpt å kunne oppnå bl.a. 

sosiale goder ved å delta i denne ekspedisjonen.  

 

2.3.Lojalitet 

Lojalitet og solidaritet kan også sies å være ærefullt utfra en kriger/soldattankegang, og 

angående de som deltok, lister Fulcher opp de ulike nasjonalitetene, men sier at til tross for 

ulikheter i morsmål, var de brødre i kjærligheten til Gud og fremstiller solidaritet blant dem: 

”For if one lost any of his possessions, he who found it would keep it carefully for many days, 

until by inquiry he found he loser and returned the article to him”.155 Dette er altså ideell 

oppførsel for en pilegrim, og eksempel på god mellom-menneskelig oppførsel.  

 

3.Materielle motiver  

3.1.Forventninger om rikdom 

”Nay, more, the sorrowful here will be the glad there, the poor here will be the rich there, and 

the enemies of the Lord here will be the His Friends there”.156 Dette blir av Fulcher tillagt 

Urban II ved talen i Clermont. Det er da ikke usannsynlig at utsagnet om at de som er fattige 

vil bli rike kan ha bidratt til å sette mot i mange som led nød hjemme i Europa.  

 

Ved avreise i 1096 beskriver Fulcher som nevnt korsfarernes generelle avskjed med ektefeller 

og familier, og følgende er spesielt interessant:  

 

”But however so many tears those remaining shed for those going, these were not swayed by such tears from 

leaving all that they possessed; without doubt believing that they would receive an hundredfold what the Lord 

promised to those loving him”.157 

 

Det er selvsagt mulig at dette bare er religiøs retorikk fra en geistlig, men det kan også 

reflektere en ektefølt følelse av forventning blant de som reiste.  

 

Ankomsten til Konstantinopel beskrives med hovedvekt på den store rikdommen forfatteren 

og korsfarerne mente å se der. Det nevnes hvor mye gull, sølv, hellige relikvier m.m. som 

finnes i byen, og gavene keiser Alexius gav til lederne fremheves også. Det er til slutt i denne 
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beskrivelsen av jordlig gods at nytteverdien av enkelte gaver nevnes: [...] also some horses 

and some money, which they needed to complete such a great journey”.158  

 

3.2.Gaver 

Eksempel på gavegivning finnes ikke mange eksempler på, og det virker derfor tvilsomt at 

forventninger om stor rikdom som følge av gavemottakelser kan ha vært et motiv for den 

jevne korsfarer. I det følgende eksmpel går det jo frem at det først og fremst var de ledende 

personligheter i korstoget som ble tilgodesett med større verdier. 

 

Etter erobringen av Nikea, fortelles det at: ”Because he kept all of that money in his 

possession, the Emperor gave some of his own gold and silver and mantles to our nobles; he 

also distributed some of his copper coins […] to the footsoldiers”.159 Det er kjent at keiser 

Alexius hadde fått, gjennom kombinasjoner av overtalelse og tvang, de fleste korstogslederne 

til å avlegge ed til seg. Denne gikk hovedsaklig ut på at de områder som tidligere hadde tilhørt 

Det bysantinske rike og som ble erobret av korsfarerne, skulle tilfalle keiserens myndighet og 

kontroll. Det var misnøye med dette, og keiseren selv viste hvor usikker han var på deres 

oppriktighet ved å nekte dem å gå inn i selve Nikea. Derfor ble de belønnet med materielle 

gaver istedet. Dette blir ikke fremstilt negativt hos Fulcher av Chartres, og det finnes ikke 

tegn på at disse gavene ikke ble satt pris på.  

 

3.3.Plyndring av nødvendighet 

De følgende utdragene fra krøniken viser det jeg vil kalle episoder som viser plyndring i 

tilfeller hvor dette ble gjort først og fremst av nyttehensyn. Det vil si at det ble plyndret 

hovedsaklig for å skaffe livsnødvendigheter som mat, dyr som kunne brukes til transport og 

ha annen nytte for utslitte korsfarere.  

 

Etter erobringen av Dorylaeum, fortelles det at mange ivrige korsfarere fulgte etter tyrkere 

som flyktet. Interessant nok sies det: ”Nor did we cease to rout them, until our swiftest men 

came to their tents”.160 Det kan selvsagt ha sin forklaring i at det var naturlig å stoppe da, 

siden de kunne svekke fienden ved å plyndre basen. Det sies også at bare noen av dem tok 

med seg kameler og andre eiendeler derfra, og at fordi noen av deres egne hester var sultne og 
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slitne tok de noen av tyrkernes. Det sies altå ikke at alle ble tatt, noe som kan tyde på at 

plyndring ikke var prioritert i dette tilfelle, i det minste ikke høyt prioritert.  

 

Da Antiokia var blitt endelig erobret, beveget korsfarerne seg mot hovedmålet Jerusalem, og 

erobret bl.a. byene Barra og Marra. Det fortelles at da Barra ble erobret, ble befolkningen 

massakrert og alt som fantes der ble plyndret.161 Etterpå, under beleiringen av Marra før byen 

falt, berettes det at sulten var så alvorlig at mange av korsfarerne stekte og spiste døde 

fiender.162 Kannibalisme som dette er naturligvis noe som svært få mennesker tyr til under 

normale forhold, og viser med tydelighet den desperate situasjonen som rådet. Tydeligvis 

hadde ikke tidligere plyndring sikret nok mattilførsel, selv om det ikke kan utelukkes at 

mange holdt fast ved materielt verdifulle gjenstander de ikke ønsket å kvitte seg med. Da 

Marra falt, fortelles det uten noen medfølelse at ”[...] they killed all the Saracens from the 

greatest to the least, and plundered all their substance”.163 Selv om det fortelles om plyndring, 

går det frem av fremstillingen at dette gjøres etter at fienden er blitt nedkjempet. Men dette 

behøver ikke nødvendigvis å reflektere ønsket og villet prioritet, men heller en nødvendig 

rekkefølge.  

 

Videre på reisen mot Jerusalem, etter erobringene av Barra og Marra, nevnes byen 

Rama/Aramathea som de kommer innom. Byens innbyggere hadde flyktet like før, men til 

tross for dette nevnes ingen storstilt plyndring. Det som sies er bare at de fant mye korn som 

de tok med seg til Jerusalem.164 Dette var altså kun matforsyning, ikke verdier som kunne 

spares og taes med tilbake til Vest-Europa.  

 

3.4.Plyndring som prioritet 

Når det gjelder plyndring for å skaffe materielle verdier, finnes det tilfeller i krøniken hvor 

episoder som kan tolkes i den retning forekommer. Hvor mye vekt kan man legge på dette, 

kan det ha vært et motiv?  

 

Etter seieren over Kerbogas beleiringsstyrker utenfor Antiokia, beretter Fulcher: ”Made 

wealthy with the substance of those people, they returned pleased to the city”.165 Dette tyder 
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på at det var plyndring etter seieren, ikke uvanlig, men at det sies at de ble rike av det og at 

det altså delvis var årsaken til at de var fornøyde.  

 

Midt iblant religiøse ord og vendinger, hyllest av Gud og takknemlighet overfor Gud som de 

mente gav dem seier over Antiokia, finner vi også mer brutale elementer som beskrivelser av 

slag og karakteristikk av fiendene. Bl.a. er det verdt å legge merke til følgende kommentar i 

brevet til paven: ”We killed Aoxian, the tyrant of that city; with many of his soldiers, and kept 

their wives, sons and households, along with their gold and silver and all their 

possessions”.166 Det fremheves altså at de tok så store verdier som mulig, til og med 

mennesker. Zajac hevder at de fattige var mer opptatt av å plyndre ved erobringen av Antiokia 

enn å kjempe, noe som kan ha hatt sammenheng med at man ikke har funnet bevis for såkalt 

sentralisert fordeling av erobret gods.167 Dette kan selvsagt ha bidratt til tilstander beskrevet i 

Antiokia, Jerusalem og andre steder, siden mangel på en slik systematisk, sentralisert 

fordeling av det som ble plyndret, kan ha vært sterkt motiverende spesielt for de som hadde 

minst. Hovedsaklig pga. korstogshærens sammensetning, var det stort sett fri plyndring som 

gjaldt, da systematisk innhenting og omfordeling kunne ha skapt uroligheter i en så 

mangeartet forsamling. Det kan med andre ord ha vært slik at ledersjiktet blant korsfarerne 

innså at de iblant måtte la massene få plyndre fritt og tilfredsstille dette behovet, slik at 

unødige krangler og splittelser innad kunne unngås.168 Dette sier da noe om at mange 

muligens forventet og krevde mer enn bare å få tilgang til livsnødvendighter gjennom 

plyndring.  

 

Slik som i Antiokia og Marra, foregikk også erobringen av Jerusalem på en brutal måte. Selv 

om tallet på drepte nok er overdrevent169, viser det at korsfarernes først og fremst var opptatt 

av å nedkjempe all motstand i byen. Etterpå fortelles det om krigsbytte og plyndring av byen. 

Bl.a. fortelles det at fattige blant korsfarerne kuttet opp magene på de døde for å få tak i 

gullmynter de hadde svelget. Det nevnes også at Tancred, Bohemunds nevø, plyndret  

Herrens Tempel for gull, sølv og edelstener. Det påstås at han erstattet disse med gjenstander 

av lik verdi, og da kan man jo tenke seg at de gjenstandene han tok hadde en ekstraverdi 

                                                 
166 Fulcher av Chartres: 82  
167 William G. Zajac “Captured Property on the First Crusade”  i Philips 1997: 163-64 
168 Zajac i Philips 1997: 166  
169Fulcher av Chartres: 91. F.eks. hevder Fulcher at omtrent ti tusen ble halshugget på Tempelhøyden, i sterk 
kontrast til tall moderne forskere har regnet seg til. Hagenmeyer mener f.eks. at tallet mer sannsynlig var tre 
hundre.  



religiøst sett, og slik ville være vært mer enn sin vekt i gull i Vest-Europa. Etter disse 

innledende plyndringene etter seieren, fortelles det om en mer systematisk plyndring: 

”After this great massacre, they entered the homes of the citizens, seizing whatever they 

found in them. It was done systematically, so that whoever had entered the home first, 

whether he was rich or poor, was not to be harmed by anyone else in any way. He was to have 

and to hold the house or palace and whatever he had found in it entirely as his own. Since 

they mutually agreed to maintain this rule, many poor men became rich”.170Det er altså først 

etter både erobringen og plyndringen, at det fortelles om lovprisning av Gud, bønn og 

religiøse sanger. Det kan virke som plyndringen her ble prioritert fremfor gudsdyrkelse ifølge 

Fulchers fremstilling.  

 

3.5.Ønske om makt 

Grev Baldwin av Bolougne erobret byen Tarsus i Cilicia, ved hjelp av eget følge og 

uavhengig av korsfarerhæren som helhet. Det ble også erobret mindre festninger, og byen 

Edessa. Når vi tenker på at målet for korsoget var erobringen av Jerusalem, gir erobringer som 

dette liten mening, siden det tok tid og krefter bort fra hovedmålet. Likevel blir dette kalt 

vågalt og Baldwin blir fremstilt som en redningsmann for den lokale armenske befolkningen, 

som Fulcher sier hadde vært undertrykket av tyrkerne.171 Det kan virke som om Baldwin, og 

muligens flere i hans følge, ønsket å skaffe seg sitt eget landområde for makt eller vinnings 

skyld, for Edessa ble heller ikke returnert til keiser Alexius overmyndighet, slik tidligere 

bystantinske områder skulle ifølge den avlagte eden. Imidlertid blir kommentarene om at 

Baldwin reddet armenerne mer forståelig når vi tenker på at de var en kristen minoritet under 

muslimsk kontroll, selv om vi ikke får noen inngående forklaring eller beskrivelse av 

hvordan, eller i hvilken grad, de ble undertrykket.  

 

At Bohemund sikret seg makten over Antiokia, fremstilles ikke som negativt av Fulcher. Det 

gis heller en kort forklaring:”For he said that it was through his promises and though his 

negotiations that it had been acquired”.172 Motivet for Bohemunds renkespill for å sikre seg 

byen, kan likevel tolkes som ønske om makt, altså egeninteresse. Forklaring på dette må være 

med! 
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4.Oppsummering 

Inntrykket etter å ha analysert Fulchers krønike, er først og fremst at mye plass er viet 

religiøse årsaksforklaringer og  referanser til bibeltekster.  

Faste og religiøse ritualer er imidlertid noe som nevnes noe mindre her, sammenlignet med 

hva som er tilfelle i Gesta Francorum, samtidig som Gudsforholdet i forbindelse med 

sammenhengen mellom handling og konsekvens vektlegges mer. Det kan det være mange 

årsaker til, kanskje er en av dem at Fulcher heller ønsket å legge mer vekt på å få med 

referanser til bibelvers, teoretiske religiøse refleksjoner heller enn gjengivelse av fysiske 

aktiviteter. En annen forklaring kan også være at Fulcher ikke selv var øyenvitne til så mye av 

reisen og hendelsene som forfatteren av Gesta Francorum. At Fulcher var geistlig kan også ha 

spilt inn. Geistlige skulle ikke delta i kamphandlinger, selv om dette forbudet nok ikke ble 

overholdt av samtlige geistlige, noe som gav Fulcher et annet utgangspunkt for å skrive. At 

han var utdannet kan også forklare hans noe mindre ”praktiske” skrivemåte, at han synes å 

fokusere på andre ting enn bare de rent fysiske handlingene og deres konsekvener.  

På tross av hans geistlige bakgrunn, synes jeg likevel en del tilfeller avslører at blant mange 

korsfarere kunne ønsket om materielle verdier være en sterk drivkraft. Likevel går det ganske 

tydelig frem i begynnelsen av hans krønike, at han oppfattet det slik at paven gav indulgens til 

de menneskene som bestemte seg for å slutte seg til korstoget. Samtidig viser gjengivelsen av 

pavens tale til massene, at han bl.a. nevnte at de som var fattige skulle bli rike der,173 og selv 

om noen muligens kan ha tolket det siste i en psykisk, religiøs forstand, er det også mulig å 

tenke seg at mange tenkte på erhvervelse av jordlig gods når de hørte dette ble sagt.  

Med tanke på Fulchers bakgrunn, er det også rimelig å vurdere forholdet mellom ideologi og 

mentalitet. Som en del av geistligheten hadde han sannsynligvis en formening om hvordan 

han ville at hendelsene skulle formidles til de hjemme i Vest-Europa, at han ønsket en positiv 

fremstilling av religionens og geistlighetens rolle kan ha vært sannsynlig.  

Når det religiøse aspektet går igjen hos Fulcher av Chartres, kan det altså være enkelt for den 

moderne leser å avfeie dette med at hans geistlige bakgrunn automatisk gjorde denne vinkelen 

nødvendig. Men, vi kan også, som det blir argumentert for angående de islandske sagaenes 

troverdighet, spørre oss selv om hvorvidt det var ønskelig, eller mulig, for Fulcher å gi en 

åpenbart falsk fremstilling når vi vet at hans krønike ble formidlet og lest i Vest-Europa av 
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folk som selv hadde vært med på det første korstoget. For eksempel kan hendelsene med de 

mange angivelige tegn på himmelen, oppdagelsen av den hellige lanse i Antiokia, den derpå 

overveldende seier og den mirakuløse erobringen av Jerusalem, være hendelser som 

gjenlevende fra det første korstog kunne lese om, og en visshet om dette kan muligens da ha 

bidratt til at Fulcher tenkte at det han skrev måtte være gjenkjennelig for disse.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kapittel 4: Anna Comnena  

Prinsesse Anna Comnena(1083-1153/4) levde i Bysants hele sitt liv, og var tretten år gammel 

da det første korstog fant sted. Alexiaden, som hun forfattet, er et stort historieverk. Det er 

imidlertid ikke alt som direkte tar for seg korstogene, da det meste av materialet er en biografi 

av hennes egen far, hans regjeringstid og Bystants’ historie. Hun var sannsynligvis øyenvitne 

til mange av hendelsene hun beskriver, men langt fra alle. Hun tilbrakte sine siste år i kloster, 

hvor hun begynte sine nedskrivninger rundt 1137.174 Dette viser at avstanden i tid til 

hendelsene hun beskriver overskrider flere tiår, men hun er like fullt et øyenvitne til mange av 

hendelsene, og er slik en primærkilde. Hun levde i en annen sosial virkelighet enn forfatterne 

av de to andre hovedkildene, og vil representere et utenfraperspektiv. Den omtaler selvsagt 

ikke alle hendelser som blir omtalt av de vestlige kildene, men i tilfeller hvor de samme 

hendelser nevnes av Anna Comnena, ønsker jeg å sammenligne dem for å finne eventuelle 

likeheter og forskjeller i fremstilling som kan brukes i henhold til oppgavens tema. 

Jeg vil også analysere denne kilden slik som de to andre, altså prøve å finne ut hvordan hun 

fremstiller mulige ulike motiver. De potensielle hovedmotivene, kategoriene, jeg først og 

fremst vil se etter er det religiøse, det materielle eller det økonomiske, og ære.  

1.Religion som motiv 
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Beskrivelsene av folkene fra Vest-Europa som begav seg mot øst for å delta i korstoget, kan 

sies å være noe overdrevet tallmessig sett av Anna Comnena, men det kan komme av rådende 

litterære konvesjoner hvor poetiske vendinger og uttrykk ble verdsatt. ”Full of enthusiasm and 

ardour they thronged every highway, and with these warriors came a host of civilians, 

outnumbering the sand of the sea shore or the stars of heaven, carrying palms and bearing 

crosses on their shoulders”.175 At de kom bærende på kors kan tyde på at hun ihvertfall 

anerkjente at de var kristne og dette kunne være årsaken til at de ønsket å reise mot øst, men 

at antallet var overveldende. Det blir estimert at de to første bølgene av korstoget alene 

utgjorde omtrent seksti tusen.176 

Comnena kan virke veldig direkte i sine tolkninger, og når det gjelder korsfarerne, hevder hun 

at det hele startet med Peter Eremitt. Som tidligere nevnt var han ivrig i rekrutteringsarbeidet, 

men hadde neppe ansvaret for å ha startet hele bevegelsen slik som Comnena hevder.177 

Årsaken til hans sterke iver oppgis å være opplevd trakassering for sin religions skyld under 

en tidligere pilegrimsreise til Jerusalem, og at han nå ønsket å få med seg flere siden han innså 

at han neppe kunne makte enda en pilegrimsreise alene. Da begynte han, ifølge Comnena, 

med en en utspekulert rekrutteringskampanje. Om dette kan vi lese: “A divine voice, he said, 

commanded him to proclaim to all the counts in France that all should depart from their 

homes, set out to worship the at the Holy Shrine and with all their soul and might strive to 

liberate Jerusalem from the Agarenes(tyrkerne)”.178  

Hun synes å mene at Peters eget motiv var å komme tilbake til de hellige steder, men at ikke 

alle som fulgte ham hadde samme hensikt. Hun skiller altså mellom motivene hun mener 

rådet blant de som reiste:  

”The simpler folk were in very truth led on by a desire to worship at Our Lord’s tomb and visit he holy places, 

but the more villainous characters (in particular Bohemund179 and his like) had an ulterior purpose, for they 

hoped on their journey to seize the capital itself, looking upon its capture as a natural consequence of the 

expedition.”180 
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Denne tolkningen kan veldig mulig ha blitt formet som resultat av de mange sammenstøtene 

mellom korsfarerne og bystaninske styrker i de kritiske periodene hvor store masser ankom 

Bysants.  

1.1.Medkristne  

Et av de potensielle motiver kunne være et ønske om å hjelpe medkristne i Bysants og 

Lilleasia mot den muslimske fienden. Det kan finnes enkelte tegn på det i Gesta Francorum, 

er det samme tilfelle for Annas krønikes del? 

Comnena skriver at man fra bysantinsk side oppfordret de ankommende korsfarerne om å 

avstå fra voldsbruk mot hverandre, fordi de alle var kristne: ”[...] he urged them not to fight 

against fellow Christians. Nevertheless one of them fired a cross-bow and hit his helmet”.181 

Det fortelles også om en latinsk prest som virker svært uvillig til å gi opp sin voldelige 

motstand mot bysantinske soldater, og til sist bruker det han kunne få tak slik at han endte opp 

med å kaste byggkaker da han ikke fant flere piler og steiner.182 Dette er, selv om det virker 

noe uvanlig, et eksempel på at geistlige ikke fulgte forbudet mot å delta i kamp, og at det fra 

Comnenas side kanskje virket så merkverdig at en prest oppførte seg slik, at det ble skrevet 

ned.  

Uttrykk for lignende tanker får vi et glimt av når Comnena forteller noe av det Alexius 

angivelig instruerte sine generaler om: “[…] no one whatever should leave the ramparts to 

attack the Latins, for two reasons: because of the sacred character of the day […] and 

secondly because he wished to avoid bloodshed between Christians”.183 Likevel fortelles det 

at korsfarere angrep bysantinere. Slike handlinger kan ha bidratt til å svekke deres religiøse 

motivasjon I bysantinske øyne. At korsfarerne angrep andre kristne, kan ikke ha blitt sett på 

som særlig fromt eller sivilisert.  

Når det gjelder hendelsene i Antioika, viser Anna Comnena sympati med korsfarerne, i det 

minste før det blir klart at de ikke vil overlevere byen til keiser Alexius’ kontroll. Hun skriver 

om tyrkerne de kjempet mot at de: ”[...] treating the Christians like slaves and ravaging 
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everything”.184 Når det kom til direkte sammenstøt mellom korsfarerne og de muslimske 

fiendene, fremhevet hun altså korsfarerne som kristne og de som kjempet det godes kamp.  

Det kan virke som om Anna ble overrasket over at de vestlige kristne ikke avstod fra å 

angripe kristne bysantinere. Som nevnt tidligere, betegnet Fulcher i sin krønike bysantinere, 

armenere og andre østlige kristne som kjettere, og at mange hadde denne oppfatningen kan 

kanskje styrkes noe om vi skal ta det Anna beretter på alvor. Hun gir i alle fall ikke noe 

inntrykk av at korsfarerne ble drevet av noen nobel motivasjon om å uselvisk hjelpe kristne i 

øst. Men, hun anerkjente i det minste at de alle var kristne, i motsetning til nevnte Fulcher. 

Som Runicman sier det: ”It is to be noticed that Anna Comnena, who represented the attitude 

of the court, never, for all her interest in theology, regarded the Western Christians as being in 

any way heretical, as much as she deplored papal pretensions”.185 

1.2.Mirakler 

Når det så som mørkest ut i kampene om Antiokia, nevner også Comnena episoden om den 

hellige lanse(eller naglen, som hun skriver). Hun tillegger biskopen Adhemar av Puy funnet 

av den angivelige relikvien. Den blir ifølge henne funnet noen dager etter at biskopen hadde 

oppfordret korsfarerne til å gjøre bot for sine synder, siden de hadde syndet ved ikke å holde 

seg ”rene” og slik mistet Guds hjelp. Dette forandret seg med funnet av lansen. Den ble 

overlatt til Raymond av St.Gilles, en av de mest populære lederskikkelsene, og Comnena sier 

det er fordi han ble ansett å være ”renest.” Neste dag, etter bønn til Gud om hjelp, styrtet de 

frem mens de ropte ”God with us!” Ifølge Comnena satt dette skrekk i tyrkerne, og hun går så 

langt som å si at ”A divine power was manifestly aiding the Christians.”186 Det er verdt å 

merke seg at Comnena ikke synes å fremstille funnet av lansen som noe suspekt, slik som 

tilfellet er i Fulcher av Chartres’ krønike. Når vi i tillegg vet at det på denne tiden fantes en 

relikvie i Konstantinopel som ble ansett for å være den hellige lanse, blir fremstillingen av 

funnet enda mer bemerkelsesverdig, men muligens kan det bero på en misforståelse da 

Comnena refererer til funnet av en hellig nagl, spiker.  

Comnena skriver overraskende lite om kampen om Jerusalem. Hun nevner at de hadde det 

travelt med å nå frem til Jerusalem, i en slik grad at de ikke tok seg tid til å erobre de største 

og viktigste steder på veien. Hun sier også at de før erobringen gikk rundt byen, og at etter en 
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måned var byen tatt. At mange jøder og sarasenere ble massakrert fortelles, og også at når all 

motstand var nedkjempet, ble Godfrey av Buillon utnevnt til konge av Jerusalem.187 France 

hevder at Jerusalem rett og slett ikke var spesielt viktig for keiser Alexius, at en lovnad om å 

hjelpe til med å erobre denne byen ville være veldig risikabel og ikke nødvendigvis til det 

beste for Bysants selv om man skulle lykkes i å ta byen.188 Dette vil forklare hvorfor 

Jerusalem er en så liten del av Annas beretning. 

2.Materielle motiver  

Finnes det i Comenenas krønike tegn på at hun mente korstoget først og fremst skulle tjene 

økonomiske og materielle interesser for deltagerne? Var dette i så fall mer fremtredende og 

troverdig enn andre mulige motiver, som f.eks. det religiøse?  

Bohemund var en av de ledende skikkelsene i det første korstog, og Comnena beskylder ham 

og andre av hans likesinnede for å ha brukt Peter Eremitts forkynnelse bare som et påskudd 

for å selge eiendom hjemme i Vest-Europa med det tilsynelatende målet om å befri 

Gravkirken og bekjempe tyrkerne.189 Hun hevder også at Hugh av Vermandois190 angivelig 

hadde samme motiv, og sier at han reiste ”ostensibly for a pilgrimage to the Holy 

Sepulchre”.191 

Igjen får vi også se hvordan hun oppfatter Peter Eremitt og hans følge som mer genuine 

pilegrimer enn Bohemund og andre, ikke navngitte, grever og prinser. Hun fremhever at Peter 

ikke nølte med å krysse over Bosporos, mens hun anklager Bohemund og hans likesinnede for 

å ønske seg Alexius’ trone og Konstantinopel.192 På den andre siden var keiseren redd for å gi 

pilegrimene grunn til å klage på noe, sannsynligvis i frykt for å provosere herjinger og 

plyndring i byen. Gjennom dette får vi inntrykk av at det ikke bare var lederne, de mektige og 

rike, som utgjorde en fare. Dette oppgis også som grunn av keiser Alexius for ikke å slutte seg 

til korsfarerne, de var flere enn hans egen hær og ”he knew from long experience, too, how 

untrustworthy the Latins were.”193 
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I kamper utenfor Nikea, fremstiller også Comnena korsfarerne som rimelig enkle og grådige: 

”The enemy therefore returned to Helenopolis with all the booty. There an argument started 

between them and the rest (who had not gone on the raid) – the usual quarrel in such cases – 

for the latter were green with envy”.194 I same ånd fortelles det at tyrkiske leder planla å bruke 

korafarernes ønske om materielle verdier mot dem. To menn skulle lure Peter Eremitt og hans 

følge ved å fortelle at Nikea var erobret, og at krigsbytte var i ferd med å bli delt mellom de 

vestlige erobrerne. Reaksjonene på dette lot ifølge Comnena ikke vente på seg: ”This story 

had an amazing effect on Peter’s men; they were thrown into confusion at the words ’share’ 

and ’money’”.195 Dette er i tråd med hva som synes å være hennes generelle oppfatning om 

vest-europeerne: “[…] the Latin race at all times is unusually greedy for wealth, but when it 

plans to invade a country, neither reason nor force can restrain it”.196 Hun synes altså at 

pengebegjær er et dominerende karaktertrekk, og at dette er en av hovedmotivasjonene for 

dem i krig, viktigere enn både fornuft og styrke.  

Hun skriver også om vest-europeernes angivelige pengebegjær at: ”[...] through love of 

money they were ready to sell their own wives and children for next to nothing”.197 Vi får 

ingen konkrete eksempler på at dette faktisk skjedde, men kommentaren kan tjene som nok et 

eksempel på hvordan korsfarerne kunne bli oppfattet fra bystantinsk ståsted.  

I likhet med krøniken til Fulcher av Chartres, får vi også i Anna Comnenas beretning inntrykk 

av hvor overveldet av Konstantinopels rikdommer og skjønnhet korsfarerne var. Mange av 

korstogslederne mottok overdådige gaver av keiser Alexius som belønning for å ha avlagt ed 

til ham, og dette møtes av begeistring: ”Alexius set aside a room in the palace precincts and 

had the floor covered with all kinds of wealth: clothes, gold and silver coins, objects of lesser 

value filled the place so completely it was impossible to walk in it. “[…] Bohemund was 

amazed at the sight. ‘If I had had such wealth’, he said, ‘I would long ago have become 

master of many lands’”.198 Her får leseren inntrykk av at Bohemund var svært materielt 

anlagt, og at hans mål i livet syntes å være materiell vinning og makt.  

Men det finnes også eksempler på at korsfarernes angivelige grådighet krevde en form for 

tålmodighet, som etter den endelige erobringen av Antiokia ved seieren over Kerbogas 
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styrker: ”Although the Kelts199 would have liked to take it up at once, so enormous was the 

plunder that they barely had the strength to bring it into Antioch in thirty days”.200 At de 

brukte tredve dager på å samle alt krigsbyttet, tyder på at innsamlig av materielle verdier var 

svært viktig for mange av dem. Det er selvsagt uvisst hvor mye av de ulike verdiene som ble 

anskaffet gjennom plyndring og krigsbytte ble tatt med til Vest-Europa, eller om det meste 

gikk med til å kjøpe mat og andre nødvendige forsyninger. Imidlertid er det ikke kjent for oss 

hvilke tanker korsfarerne selv gjorde seg om dette, kanskje tenkte mange av dem at verdier de 

klarte å skaffe seg på dette viset, kunne beholdes og skaffe status og ære når de endelig kom 

hjem. 

Når det gjelder Antiokias status, som jo ifølge ed avlagt til keiseren skulle tilfalle hans 

myndighet og kontroll etter erobringen, forklarer Anna Comnena denne byens skjebne utfra 

renkespill pønsket ut av Bohemund. Angivelig bestemte han seg for å lyve overfor keiser 

Alexius’ utsendte, for å få dem ut av veien. Han fortelta Alexius’ underordnede Taticius at 

korsfarerne hadde fått greie på at Kerboga og hans menn var på vei til Antiokia på keiserenes 

oppfordring. Dette hadde ført til, ifølge Bohemund, at flere ledere blant korsfarerne planla å 

drepe keiserenes utsending Taticius. Bohemund fremla alt dette som en vennlig advarsel, og 

dette i tillegg til en alvorlig matmangelsituasjon førte til at keiserens menn reiste fra 

Antiokia.201 Motivene til Bohemund, slik som de fremstilles hos Comnena, handlet utvilsomt 

om makt og økonomisk vinning, og muligens ikke så rent lite ære og status heller. Dette 

inntrykket forsterkes med beretningen om hvordan Bohemund inngikk en avtale med en 

armener202 innenfor bymurene før Antiokia falt. Denne skulle på kommando fra Bohemund 

åpne porten ved sitt vakttårn. Slik ble Bohemund den av lederne som først kunne ta seg inn i 

byen, og slik forsterke sitt krav på den. Anna Comnenas tolkning av hans oppførsel i Antiokia 

er ganske hard: ”The cunning Bohemund, who loved power, loved it not for the sake of the 

Latins or their common interests, but to glorify himself”.203  

3.Ære 

Når det gjelder ære, er det lett å knytte dette opp mot økonomisk vinning som kunne gi ære 

blant medsoldater og bli kjent på hjemstedet. Men, finnes det i krøniken eksempler på at visse 
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måter å oppføre seg på kunne gi ære, og i så fall hvordan fremstilles dette som eventuelt 

motiv? 

 

Egenrådighet 

Peter Eremitt ble som nevnt ansett av Anna Comnena for å være den, eller en av de, som 

startet selve korstogsbevegelsen. Den tragiske skjebnen til de fleste i hans følge nær Nikea 

blir også omtalt. Det nevnes også at keiser Alexius etter dette minnet Peter på at han hadde 

blitt rådet til ikke å reise over så tidlig, og at hans egen dumskap ved ikke til å følge rådene 

han fikk førte til tragedie. Peter avfeide dette, og skyldte istedet på ulydigheten hos følget sitt, 

de fulgte deres egne innfall. 204 Muligens kan dette tyde på en slags æresforestilling hos Peter 

Eremitt, hvor det å lytte til råd fra en utenforstående kunne være flaut eller det samme som å 

innrømme egen inkompetanse. En slik enrådighet var naturligvis meningsløs i bysantinske 

øyne, siden Peter og de fleste i andre hans følge hadde liten eller ingen erfaring med å slåss 

mot tyrkere, og hadde kunnet nytt godt av å ta til seg råd om saken. For Peter virket det 

viktigere å handle resolutt som leder for sitt følge og muligens slitt opprettholde autoritet og 

ære. Alternativt kan han ha vært så lidenskapelig utålmodig etter å nå Jerusalem at dette 

overskygget alt annet som kunne virke fornuftig objektivt sett.  

 

Ed og lojalitet 

Et velkjent tegn på ære i tidlig middelalder, var gjestebudene. Desto flottere og større et 

gjestebud var, jo mer kunne det fortelle om gjestens ære og status i samfunnet. Det er derfor 

ikke uvanlig å lese om Hugh av Vermandois’ krav til storslått mottagelse ved ankomst til 

Konstantinopel. Anna Comnena mente hans krav var absurd:”It is my will that you should 

meet me on my arrival and receive me with the pomp and ceremony due to my noble 

birth”.205 Første stoppested for Hugh var hos greven av Dyrrachium, og på tross av at Hugh 

hadde lidd et dramatisk forlis, ble han vel tatt imot: “He encouraged Hugh with fine promises 

and entertained him at a fine banquet”.206 Dette var utvilsomt en ærefull opplevelse, spesielt 

med tanke på det nevnte forliset han hadde opplevd. Velkomsten gitt av keiseren synes også å 

ha vært i tråd med forventningene:” Hugh was welcomed with honour by the emperor, who 

soon persuaded him by generous largess and every proof of friendship to become his liege-
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man and take the customary oath of the Latins”.207 Det fremstilles også uproblematisk at 

Hugh avsier ed til keiseren og blir hans håndgangne mann, selv om dette signaliserer at Hugh 

er underordnet keiseren.  

 

Imidlertid blir denne edsavleggelsen påtalt og kritisert av andre korsfarerledere. Under 

kampene mellom de vest-europeiske korsfarerne og bysantinerne, oppfordrer Hugh av 

Vermandois Godfrey av Buillon til å avlegge ed til keiser Alexius og få slutt på stridighetene. 

Godrey reagerer negativt på denne oppfordringen og sier til Hugh:”’You left your own 

country as king’, he said, ’with all that wealth and a strong army; now from the heights 

you’ve brought yourself to the level of a slave. And then, as if you had won some great 

success, you come here and tell me to do the same’”.208 Å avlegge en slik ed blir altså sett på 

som uverdig og lite ærefullt av Godfrey, og Hugh svarer med at når de først er kommet dit, 

trenger de beskyttelse fra keiseren og en ed vil ifølge ham bidra til dette. Dette var en helt 

normal tankegang i Vest-Europa, altså at beskyttelse var den delen av avtalen herren var 

forpliktet å gi til sin vasall, selv om keiser Alexius kan ha ment noe annet når det gjaldt 

omfanget av en slik beskyttelse og forståelsen av plikter i et slikt herre-vasall forhold.209 

 

Godfrey gav imidlertid etter for press og overtalelser noe senere, og avlegger ed til 

keiseren.210 De fleste korstogslederne som nevnes i forbindelse med edsavleggelse har det til 

felles at de nølte, noen nektet, og prøvde å hale ut tiden før de avla eden.211 Det kan derfor 

synes som at det å avlegge ed til en fremmed stormann, som keiseren var, ble sett på som 

nedverdigende i forhold til egen ære og status siden de kom dit som ledere av 

korstogsbevegelsen og kanskje derfor mente edsavleggelse ville svekke deres autoritet i 

forhold til folkene de hadde under seg. Muligens var de redde for reaksjoner om nyheter om 

dette nådde hjemstedet deres også, ifølge historikeren August Krey ble nyheter om korstogets 

utvikling spredt relativt raskt i Vest-Europa, bl.a. via brev og krøniker. Han hevder disse var 

samtidens aviser, og siden så mange samfunn i Vest-Europa ble berørt slik at de sosiale 

interessene til disse ble utvidet til å gjelde Palestina.212 Under gudstjenester kunne også 

nyheter om hendelsene i øst bli formidlet, og det er ikke usannsynlig at korsfarerne var klar 

over dette, og kanskje tilpasset sine handlinger deretter.  Muligens ble ydmykelsen ved å 
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avlegge ed til keiseren oppveiet av de generøse gaver og banketter de fikk som belønning? 

”Having taken the oath he(Bohemund) received generous largess, was invited to share 

Alexius’ hearth and table, and was entertained at a magnificent banquet”.213 En annen 

forklaring kan også ganske enkelt være at lederne og fremtrende deltagere i korstoget ikke 

ønsket å avlegge ed før de var mer sikre, eventuelt hadde fått garantier for at keiser Alexius 

ville gi lovnad om å lede og hjelpe dem i deres bestrebelser.214 

 

At noen likevel ikke automatisk ville oppføre seg underdanig, viser følgende hendelse etter en 

edsseremoni ved keiserens hoff: ”[...] one nobleman dared to seat himself on the emperor’s 

throne. [...] Count Baldwin went up to the man, took him by the hand and made him rise. […] 

‘You ought never to have done such a thing, especially after promising to be the emperor’s 

liege-man’”.215 Denne ene litt uregjerlige greven ble altså irrettesatt av en av sine egne, 

åpenbart fulgte han ikke æreskodeksen som gjaldt ved hoffet, men ville muligens heller prøve 

å vise at han ikke var, eller ville være, underdanig. Dette slår tilbake på ham selv ved at han 

blir irrettesatt og slik muligens betraktet som respektløs og uvitende av andre tilstedeværende.  

 

Det er selvsagt påfallende hvor positivt keiseren blir fremstilt i forhold til fremstillingen av de 

fleste korstogslederne. Keiser Alexius kan ikke gjøre noe bevisst galt i Anna Comnenas øyne, 

mens korstogslederne og deres ære og grad av dannelse synes å bli bedømt utfra hvordan de 

handler henimot keiseren og lederskapet i Bysants. Dette er ikke overraskende med tanke på 

at hun skriver om sin far. Samtidig kan det hevdes, som bl.a. Frankopan gjør, at hun ikke var 

mer forutinntatt og ignorant om korstogsbevegelsen og deltagernes intensjoner og motiver enn 

det vestlige krønikeforfattere var. Om vi slik leser alle kildene med samme utgangspunkt, er 

derfor også funnene fra Alexiaden verdifulle. Dette gir også mening i den forstand at mange 

ledende skikkelser risikerte mye ved å delta i utgangspunktet, da med tanke på at de hadde 

pantsatt, solgt eller overdratt eiendommer hjemme i Europa og muligens planla å bosette seg i 

Midtøsten.216 Muligens beskyttet de bare egne interesser, og at korstoget skulle lykkes var en 

del av disse.  

 

4.Oppsummering 
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Den religiøse iveren og overbevisningen angående korsfarernes motiver synes å være mindre 

omfattende hos Anna enn hos de to andre kildene. Dette må selvsagt ses på bakgrunn av 

samfunnet hun levde i. Hun var kongelig og levde et priviligert og beskyttet liv, preget av de 

bystantinske oppfatninger om forholdet mellom religion og samfunn. Sinclar hevder at det i 

Det bystantinske rike ikke var noen idealisering av en form for hellig kriger slik som i Vest-

Europa. Krig ble betraktet som et nødvendig onde og synd, muligens mer i tråd med 

Augustins teorier, med mindre krigen ble rettferdiggjort, noe som hendte relativt sjeldent. 

Krigeren ble sett på som uren etter å ha deltatt i krigshandlinger, og ble nektet å få del i 

sakramentene i kirken pga. det symbolske blod på hendene de hadde pådratt seg om de hadde 

drept andre mennesker i kamp. Dette stod selvsagt i motsetning til Vestkirkens oppfatninger, 

hvor paven gav absolusjon til og med før drap og andre krigshandlinger ville bli begått, ved å 

gi indulgens til korsfarere. Det var altså her ingen interessekonflikt mellom det å være kriger, 

soldat, og å være en troende. Anna Comnenas Bysants var altså vesensforskjellig fra dette, 

hvor det greske idealet var å holde mannen i bønn adskilt fra krigeren.217 

 

Comnena vier imidlertid mange kommentarer til det hun mener er grådighet og pengebegjær 

hos korsfarerne. Dette bidrar til at hun har en nedlatende holdning til dem, og anser dem for å 

være primitive og usiviliserte sammenlignet med hennes eget folk og samfunn (bortsett fra de 

bysantinske masser, som hun heller ikke idealiserer).  

 

Angående ære og status, kommer det frem at Comnena kan sies å ha en noe annen oppfatning 

av hva som skaper ære. Hun fremstiller korsfarerne stort sett som folk som villig begir seg ut i 

fysisk kamp, mens hun hevder at noen ganger er den beste løsningen å unngå blodbad, ved for 

eksempel diplomatiske manøvre som igjen i vest-europeiske øyne kunne fremstå som feighet 

og lureri. Dette bunner også i kulturforskjeller mellom øst og vest, hvor man i Bysants 

betraktet diplomati som uttrykk for intelligens, og diplomatiske løsninger var også iblant å 

foretrekke fremfor fysiske seire vunnet gjennom blodige slag.  

 

Det kan virke som at flere av lederne var opptatt av nettopp ære. De nevnte mottagelsene med 

overdådige gaver og banketter var noe som ble satt pris på og også likefrem krevd av enkelte. 

Samtidig viser uviljen de hadde mot å avlegge ed til keiseren at lederne var seg bevisst sin 
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høye stilling i hjemlige trakter, og derfor oppfattet det som ydmykende å bøye seg for en 

fremmed stormann. Kunne dette muligens føre til tap av ære om det ble kjent i Vest-Europa?  

 

Hovedinntrykket av Comnenas beretning, er likevel at hennes oppfatning var at 

korstogsbevegelsen var en påkjenning for Det bysantinske rike, spesielt pga. ledernes og store 

deler av massenes aggressive og usiviliserte fremferd med gjentatte plyndringer og forsøk på 

plyndring, nedslakting av ikke bare fiender, men også at andre kristne. Og selv om hun 

eksplisitt skriver at hun mener de enkle, de vanlige fotfolkene, var motivert av religion og 

lederne av grådighet, er det likevel ikke mye i hennes beretning som gir troverdighet til den 

uttalelsen. Da er det mer sannsynlig at økonomiske motiver betydde mer, om man skal 

vurdere utfra hennes beretninger om unødvendig mange og store plyndringstokter, og ikke 

minst intriger blant mange ledere blant korsfarerne om å skaffe seg makt over erobrede byer 

og områder.  

 

Hun er naturligvis fullt og helt bestemt på å gi det best mulige inntrykk av sin far, keiser 

Alexius, og beretningen preges av hvordan hans handlinger, taktikk og møter med vest-

europeerne alltid hadde Bysants’ beste i tanktene. Hun er heller ikke helt fremmed for det at 

korsfarerne kan brukes som middel til å styrke hennes eget rike, noe som kommer til uttrykk i 

at korstoget blir oppfattet både som en trussel så vel som en mulighet. En mulighet da til å 

hjelpe Bysants til å knekke de hovedsaklig muslimske fiendene i Anatolia og Lilleasia, for 

slik å utvide Det bysantinske rikes territorium.218 Dette kan selvsagt tolkes som om hun 

betraktet korsfarerne delvis som leiesoldater, selv om tradisjonelle leiesoldater nok var 

enklere å kontrollere for myndighetene. Og leiesoldater kjemper som kjent for penger, 

materielle goder, noe som ikke virker ulogisk å tenke seg at Anna mente om korsfarernes 

motiver, i alle fall som sagt om mange av dem. Det at mange gjorde opprør og kjempet mot 

bysantinerne kan muligens også ha sin årsak i at de store massene var vanskelig å holde med 

forsyninger over lengre tid, og at dette gjorde dem utålmodige og aggressive. Dette kan 

kanskje ha blitt tolket som grådighet fra Annas side, noe det også måtte ha vært for noen av 

dem.  
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5. Sammenligning og konklusjon 

 

1.Religion som motiv 

Ved å analysere de tre ulike kildene, heller jeg mot at det religiøse motivet sannsynligvis var 

ektefølt hos veldig mange. Per i dag er det flere forskere som tar dette mer på alvor, bl.a. 

Riley-Smith nevnt innledningsvis. Selv om vi aldri fullt og helt kan sette oss inn i 

mentalitetene til de første korsfarerne, og at de mange ritualene kan virke overfladiske, eller i 

det minste ikke dype nok sett med moderne øyne, viser informasjonen kildene bringer og 

forskning på datidens religiøsitet at i et mindre verbalt samfunn var det de fysiske og muntlige 

ritualene som var viktige måter en kunne uttrykke religiøs tro på i fellesskap.  

 
Om vi dømmer fremstillingen utfra moderne, liberale forestillinger om kristendom, vil vi gå 

glipp av hvordan 1000-tallets mennesker forestilte seg religionen og forholdet til Gud.  Når vi 

ser på hva som fortelles i kildene, kan det derfor utfra et moderne synspunkt være lett å avfeie 

alle henvisninger til Gud og kristen tro som meningsløse siden handlingene ikke er fredelige 

og nestekjærlige i moderne forstand. Men, verden ble av de fleste forstått som delt i to: Den 

kristne og den vantro del av verden. Gurevich skriver at ”[...] medieval anthropology excluded 

all non-Christians and, partially at least, heretical Christians or schismatics also, from the 

ranks of those entitled to full human status”.219 Det var bare i områdene hvor kristendommen 

var etablert og kirken rådet at verden kunne oppfattes som virkelig kulturell, sivilisert og 

organisert hvor Guds velsignelser kunne vokse og spre seg. Utenfor dette området mistet 

rommet sine positive kvalitieter, og bidro naturligvis til at andre regler for handling kunne 
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gjøre seg gjeldende der. Det var implisitt at i ikke-kristne områder kunne man te seg 

annerledes enn hjemme.220 

 

De mange ritualene, prosesjonene og fasteperiodene det berettes om i krøniken, må derfor 

tolkes i henhold til sin kontekst. Utviklingen av religiøse mentaliteter kan til en viss grad 

følge samfunnsendringer. Det kan her hovedsaklig pekes på en prosess fra en kollektiv til en 

mer individuell forståelse av religion. Denne utviklingen fant sted etter hvert som statsmakten 

og kirken styrket sin posisjon, på bekostning av husholdsfellesskapet og ætta, noe som 

tidfestes til 1100-1200-tallet.221 Selv om kirken var sterkere, hadde mer innflytelse, på 

kontinentet på denne tiden enn i for eksempel Norge, hvor kristendommen og kirkesystemet 

ar av nyere dato, er det slik at føydalismen fortsatt i høyeste grad definerte samfunnet. I 

kildene kommer også dette frem, i form av de mange herrer, fyrster og småprinser som deltok 

og som hadde menn knyttet til seg. Disse to maktene, føydalherren og kirken, virket til en viss 

grad slik at religionen ikke var fullt ut individualisert, men man var del av et kollektiv. Dette 

kommer også til uttrykk i beskrivelser i kildene, hvor vi leser om kollektive prosesjoner og 

overholdelse av faste før viktige slag. Samtidig viser tanken om korstoget som en 

botshandling, at de hadde en formening om at individuelle handlinger kunne hjelpe en å få 

fjernet synd og få et bedre forhold til Gud – det er mange steder i krøniken hvor drepte 

korsfarere omtales som martyrer, de oppnådde etter forfatterens syn frelse ved deres innsats i 

korstoget, dette kommer frem i Fulcher og Gestas krønike. Det går et skille mellom rituelle 

handlinger, som kan forstås som rituell renhet, og etisk renhet. Førstnevnte er da en forståelse 

av at man er en god kristen om man oppfyller de ritualene som er nødvendige for å fjerne 

synd, og som utad virker som symbol på at man er kristen og tilhører kirken. Etisk renhet er i 

stedet en mer personlig, internalisert religiøs forestilling hvor en indre overbevisning 

resulterer i handlinger motivert utfra kristen etikk.222  

 

De nevnte martyrer i krøniken var slik mennesker som var en del av et religiøst fellesskap, og 

rituelt, ytre sett, var kristne og dermed martyrer da de døde for Guds skyld. En del av denne 

formen for religion var altså at hele gruppen måtte opptre i samsvar med ritualene og avstå fra 

synd, ellers ville handlinger begått av enkeltindivider kunne føre til negative konsekvenser for 

gruppen som helhet. Dette får vi et innblikk i bl.a. i den fortvilte situasjonen før seieren over 
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tyrkerne ved Antiokia, hvor det berettes at Jesus i en visjon sier at situasjonen er som den er 

fordi de har vært syndige (kan også bety alle, men sannsynligvis var det noen som ikke syndet 

i en slik grad, f.eks. noen av de geistlige som var med i følget).  

 

Disse stadige religøse referensane, blandet med beskrivelser av tidvis brutal behandling av 

fiender  har altså tendens til å bli tolket som overfladisk religiøsitet, utfra en moderne 

forståelse av at ektefølt kristendom skal gi utslag i form av handlinger i samsvar med kristen 

etikk, noe som hovedsakelig forventes å være nestekjærlige og ikke-voldelige gjerninger. Når 

vi ser på hva som fortelles i kildene, kan det derfor utfra et moderne synspunkt være lett å 

avfeie alle henvisninger til Gud og kristen tro som meningsløse siden handlingene ikke er 

fredelige og nestekjærlige. Marcus Bull påpeker imidlertid at nettopp aspektet med 

botsøvelser, rituell renhet, var et motiv siden kirken på denne tiden forkynte at hver enkelt 

hadde et synderegister, og at et menneskes tilværelse i seg selv automatisk medførte så mange 

synder at det å holde seg à jour med sitt synderegister virket som en nærmest uoverkommelig 

oppgave. Det var kun munker og nonner som faktisk hadde tid og mulighet til å bruke nok tid 

på bønn og botsøvelser til å kunne holde tritt med sine synder. Derfor hevder han at for mange 

ble korstoget sett på som en gyllen mulighet til å få fjernet synd de ellers aldri ville ha klart å 

kvitte seg med.223 

 

Fysiske handlinger i forbindelse med religiøsitet synes å ha blitt verdsatt, noe som har 

sammenheng med ridderklassens integrering inn i ”det gode selskap”. Soldatene og ridderne 

hadde en fysisk, ytre religiøsitet. Gjennom krøniken berettes det at de lider fysisk av sult, 

sykdom, tørst og smertefulle sår, fysiske, kriminelle handlinger er å synde, de uttrykker sin 

religion ved å delta i prosesjoner, gi almisser og faste. Fysiske gjerninger definerte forholdet 

til Gud.224 Lojalitet syntes også å ha vært viktig blant korsfarerne, noe de mange eksemplene 

fra krøniken tyder på. Det ble ikke godt mottatt at noen flyktet, som f.eks. Peter Eremitt og 

Stephen av Chartres. Disse klarte ikke å holde ut de mange fysiske prøvelsene, og det var lite 

ærefullt å gi opp på den måten. De sviktet sin rolle i fellesskapet, og klarte ikke de fysiske 

påkjenningene.  

 

2.Ære 
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Lojalitet og samhørighet med fellesskapet hadde slik også sammenheng med ære. Det blir 

presentert som lite ærefullt å svikte fellesskapet, og dette kunne da gå utover både den 

sekulære og religiøse æren. Dette er bl.a. spesielt tydelig i fremstillingen av de som deserterte 

under kampene on Antiokia, både i Fulcher og Gestas krønike.  

 

Lederne og flere deltagere i korstoget var adelsmenn og riddere. Ridderklassen, eller krigere 

generelt, hadde i århundrene før første korstog stått for mye uro, konflikt og vold i Vest-

Europa, men med institusjoner som Reformbevegelsen med Guds fred, hadde ridderklassen i 

økende grad fått ansvar for beskyttelse av kirken og dens eiendommer, geistlige, samt svake 

og forsvarsløse sivile som kvinner, eldre, syke og barn. Med dette fulgte økt status for 

ridderklassen, den ble knyttet til kirken og det ble det satt høyere standard for oppførsel. 

Lojalitet og samhold var ærefulle dyder, og ble bl.a uttrykt formelt i form av edsavleggelse 

overfor en herre, som ridderen skulle tjene i bytte mot visse gjenytelser (f.eks. kost og losji). 

Ridderklassens225 økte status kan slik ha vært et motiv for å slutte seg til korstoget: Det var i 

seg selv ærefullt å være medlem av en slik klasse, og når kirken gav den en slik ”gyllen” 

mulighet til å distingvere seg, i tillegg til de spirituelle fordelene de ble forespeilet (eller 

trodde de ble forespeilet), kan man tenke seg at mange riddere og deres støttespillere fikk mer 

enn nok motivasjon til å reise østover.226 Det finnes riktignok ikke mange beskrivelser av 

individuelle, navngitte riddere i krønikene utover noen få av lederne og stormennene, men 

likevel var det slik at de som reiste ikke gjorde dette i hemmelighet, men kunne bli berømte 

pga. denne reisen i sitt lokalmiljø og muligens også i regionen, noe som gjaldt pilegrimsreiser 

generelt. Dette medførte ikke bare økt ære for korsfareren selv, men kunne også gi dette for 

hans familie i tillegg. Ære som sådan var en form for symbolsk kapital som det var ønskelig 

for en person å ha mest mulig av, å delta i korstoget kunne slik gi store gevinster i så måte.  

 

Å dra på korstog ble etter hvert oppfattet som en ærefull handling, og ble oppfattet som en 

religiøs plikt, spesielt berørte dette militæraristokratiet. Det blir i denne sammenheng sett på 

som prakteksempelet på en styrende militærklasses ambisjoner, som symbol på kulturell, 

religiøs og etnisk identitet (eller overlegenhet), og et verktøy for personlig eller kollektiv 

prestisje.227 At det etterhvert ble oppfattet som en ærefull handling, hevdet av Tyerman, betyr 
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selvsagt at det sannsynligvis aldri var lite ærefullt. Det er nærliggende å tenke seg de første 

korsfarerne som en form for pionerer i så måte, som  

 

3.Materielle motiver 

Det materielle motivet kommer også til uttrykk, men dette synes jeg etter gjennomgang av 

kildene at virker noe underordnet. Dette motivet kommer sterkest til uttrykk hos Anna 

Comnena, og som nevnt skilte hun mellom det hun trodde var ektefølte, religiøse motiver hos 

massene, fotsoldatene og andre som ikke tilhørte ledersjiktet, og de mer materielle og 

makthungrige motiver hun mente å se i lederne. Spesielt gjaldt dette Bohemund. Det 

interessante i den sammenheng er naturligvis at Bohemunds far, Robert Guiscard, var 

involvert i den normanniske krig og hadde påført keiser Alexius nederlag, bl.a. i Bari og 

Dyrrachium. Kanskje sett på denne bakgrunnen er det forståelig når Anna hevder at 

Bohemund og andre ledere i korstogets egentlig motiv var å detronere keiser Alexius og 

skaffe seg herredømme over Konstantinopel med dets rikdommer selv.  

 

Det finnes unektlig mange eksempler på prioritert plyndring i begge de latinske kildene også, 

altså at det ble plyndret og man slik skaffet seg materielle verdier uten at dette tilsynelatende 

var nødvendig for å holde seg i live. Plyndringen gikk altså i mange tilfeller utover det som 

kan kalles anskaffelse av livsnødvendigheter. Som nevnt hos Zajac, kan eksemplene på fri 

plyndring, altså at bytte ikke ble omfordelt mellom deltagerne i korstoget generelt, ha vært 

nødvendig å tillate for ikke å skape kaos i den sammensatte folkemengden. Men dette igjen 

viser da at for mange var det å få plyndre til seg materielle verdier nærmest et krav, og det blir 

da nærliggende å tro at dette var noe de hadde forventet da de reiste: å kunne få muligheten til 

å skaffe seg verdier var muligens en av årsakene til at de valgte å reise i utgangspunktet. Dette 

kan det selvsagt ikke føres utvetydige beviser på, men antydningene til det ligger i kildene. 

Spesielt, som nevnt, hos Anna Comnena fremstår vest-europeerne generelt som grådige og 

også overveldet over rikdommen som de får se med egne øyne for første gang da de ankom 

Konstantinopel. Og selv om hun altså sier rett ut at hun mener lederne var de som var 

motivert av makt og ønske om materielle verdier, gir fremstillingen hennes av massene grunn 

til å tenke at hun mente disse kanskje ikke var motivert hovedsaklig av dette, men at muligens 

møtet med Konstantinopel og rikdommene der gjorde noe med dem.  

 

Det finnes også de, bl.a. Shephard, som mener at forventing og ønske om materiell vinning 

kan ha vært et oppriktig motiv for mange, at de reiste håpefulle. Etterpåklokskap er noe vi i 



dag har råd til og kan utvise på deres vegne, uten at dette nødendigvis behøver å bety at de 

selv visste at få av dem ville skaffe seg betydelig rikdom, men at i tillegg til befrielse fra synd, 

må også tanken om materiell vinning ha virket forlokkende på mange.228 På den andre siden 

hevder bl.a. Riley-Smith at de, eller i alle fall ikke de fleste, sannsynligvis ikke reiste motivert 

av ønsker om materiell vinning. Dette begrunnes med at  den økonomiske byrden ved å reise 

var for stor229, at dette motivet derfor i det store og hele kan utelukkes. Men, det kan vel ikke 

helt utelukkes at disse første korsfarere hadde en ide om, eller hadde hørt rykter om, at det 

ventet store rikdommer på dem i Det hellige land. Det nevnes også i denne sammeheng at 

ønske om land muligens ikke var noe motiv, i og med at en overveldende majoritet av 

korsfarerne reiste hjem etter det avgjørende slaget i første korstog, ved Ashkelon i august 

1099.230 Dette kan jo selvsagt også ha sammenheng med at det var færre tilgjengelige 

landområder der enn hva man hadde trodd, at de ikke trivdes med klimaet, landområdene var 

ikke store nok, falt ikke i smak, kanskje savnet man familie eller annet. Det er altså umulig å 

kunne si med sikkerhet at fordi de fleste reiste tilbake til Vest-Europa relativt raskt, innebærer 

dette at de ikke hadde materielle motiver i utgangspunktet.  

 
Nestekjærlighet? 
 
Riley-Smith mener at innunder det religiøse aspektet, var kjærlighet essensielt, og da både i 

form av kjærlighet til Gud og nestekjærlighet. Når jeg har lest de tre kildene, ser det ut som 

om det ved noen anledninger kommer til uttrykk, men da ikke i form av kjærlighet og omsorg 

for fienden, og når det gjelder Fulcher av Chartres vises til og med påtakelig liten 

nestekjærlighet overfor de østlige kristne, som omtales som kjetter. Det er mulig å hevde at 

kjærligheten til Gud kan forklare den sterke iveren etter å befri Gravkirken, for å gi 

oppreisning til Gud. Gud, kan det argumenteres for, ble til en viss grad sett på som en 

farsfigur.231 Hans sønner måtte hjelpe sin far og andre troende, brødre og søstre, for at deres 

angivelige lidelse og undertrykkelse måtte få en ende – nestekjærlighet i praksis? Stadige 

referanser om å befri Gravkirken og at tyrkere, arabere og sarasenere hadde vanhelliget, 

skitnet til, de hellige stedene og at dette må ta slutt, kan gjøre en slik tolkning sannsynlig. 

Selvsagt, som Riley-Smith påpeker, var ikke de fleste korsfarerne motivert av noen genuin 

nestekjærlighet, eller ekte kristen nestekjærlighet i Jesu ånd, når man tar i betraktning måten 
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fiendene ble behandlet på. Det blir da pekt på at til og med Augustin mente at en kamp mot en 

fiende burde være motivert av kjærlighet i den forstand at man ønsket å irettesette, om 

nødvendig ved drap, de som kjempet imot den gode sak. De skulle elske, be for og vise nåde 

overfor fiendene, men altså likevel ikke la fiendene få slippe unna med synd.232 Det kan vel 

trygt sies at korsfarerne ikke helt nådde opp til dette idealet for behandling av sine fiender.  

 

Det kommer jo også frem i kildene at de stort sett ikke var opptatt av misjonering, noe som på 

mange måter er noe av det viktigste for en kristen å være engasjert i – nemlig å spre det gode 

budskap for at flest mulig skal få muligheten til å vende om og bli frelst. Men, som nevnt 

tidligere om forståelsen av kristenhetens overlegenhet, kunne nestekjærlighet mer slå over i 

det som kan ligne hevn og raseri over det som ble tolket som en vanhelligelse av kristne 

hellige steder fordi disse ble kontrollert av noen som ikke selv var kristne.  

 

Dette kan også tjene som eksempel på ulikhetene mellom Bysants og Vest-Europas’ 

religiøsitet. I Anna Comnenas krønike får ikke Jerusalem og erobringen av denne byen noen 

stor plass overhodet, det nevnes bare i noen få setninger. I tillegg fremheves ved noen tilfeller 

diplomati fremfor fysisk kamp som det beste alternativet for å oppnå seier og fred. Det er ikke 

merkelig at Annas fremstilling av korsfarerne da blir negativ og preget av mistenksomhet i 

forhold til hva de ble trodd å egentlig ha villet oppnå med å komme hele veien fra Vest-

Europa til Lilleasia og samtidig vise en slik vilje til å gå i fysisk kamp, selv mot kristne 

bysantinere.  

 

Christopher Tyerman påpeker den tilsynelatende motsetningen mellom krig og det kristne 

budskapet som blir formidlet i Det nye testamente.233 Imidlertid påpekes det også at bindingen 

mellom kristendom og utøvelse av vold eksisterte lenge før det første korstog kom i gang. 

Carl Erdman har skrevet det tidligere nevnte verket The Origin of the Idea of Crusade, hvor 

Reformbevegelsens innsats for å bekjempe ukontrollert og destruktiv vold i de hovedsakelig 

føydale samfunnene i Vest-Europa kom til å innføre institusjonen Guds Fred som først 

innførte forbud mot bruk av vold på helligdager, og videre tok sikte på å beskytte svake 

grupper som eldre, barn, kvinner og munker. Dette krevde at brudd på bestemmelsene ble 

sanksjonert, og da i form av vold. Folk som forbrøt seg mot disse bestemmelsene ved å 
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angripe svake grupper, rane klostre og kirker osv., ble straffet av det som utviklet seg til små 

private hærer, ofte knyttet til klostre og kirker.234   

At Urban II proklamerte det vi i dag kjenner som det første korstog i 1095, var på denne 

bakgrunn ikke noe definitivt brudd med tidligere praksis. Det nye var at paven selv knyttet 

konseptet pilegrimsreise til en militærkampanje med kirkens velsignelse og lovnad om 

ettergivelse av synd for de som deltok.235 Vold og religiøs tro var altså ikke gjensidig 

ekskluderende konsepter det ikke gikk an å kombinere for menneskene på slutten av 1000-

tallet, men derimot kunne vold forstås som et redskap for å utføre Guds vilje. Selv om 

korstoget i utgangspunktet ble formidlet som, og forstått som, et religiøst anliggende, bestod 

det likevel altså at svært ulike mennesker og oppsummerende er det logisk i sin enkelhet å si 

som John France: ”These diverse groups were welded together by an ideological purpose, the 

liberation of Jerusalem, but the unity imposed by that aim was more deeply felt at some times 

than at others, and by some people more than others”.236 

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt ulike sosiale sjikt, eller klasser, blant deltagerne i 

korstoget hadde ulike motiver for å delta, er det noe usikkert. Kildene nevner generelt få 

navngitte personer utenom en del av lederne, noe som gjør det vanskelig å kunne si noe helt 

bestemt om hvorvidt disse var motivert av andre faktorer enn de lavere på den sosiale 

rangstigen. Som nevnt påstår Anna Comnena at de enklere folkene blant korsfarerne var 

motivert utfra et ønske om å be i Gravkirken i Jerusalem, og at lederne var motivert utfra 

politiske komplott som gikk ut på å tilrane seg makt og verdier i Det bysantinske rike. Når vi 

leser de latinske krønikene, går det frem at bl.a. at kollektivet fremheves på beskostning av 

enkeltindivider. Dette gjelder først og fremst for Gesta Francorum, hvor som nevnt forfatteren 

synes å ha satt seg fore å fremheve en slags ”vi-følelse”, muligens med tanke på fremtidig 

rekruttering av flere korsfarere.  

Som nevnt i innledningskapitlet, er det vanskelig å slike kilder å kunne skille mellom hva som 

er ideologi og hva som er uttrykk for mentaliteter. Dette går også til dels på hvorvidt kildene 

er representative for sin samtid. Fulcher av Chartres har jeg fortsatt, etter å ha analysert kilden 

i sammenheng med de to andre, inntrykk av at har et noe mer ideologisk preg enn Gesta 

Francorum. At Gesta Francorum kommer med flere beskrivelser av handlinger, hendelser i 
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kamp o.l., kan tyde på en mer impulsaktig, enklere og kanskje mer umiddelbar skrivemåte 

hvor det derfor blir noe enklere å kunne ane hvilke følelser og spontane reaksjoner som fant 

sted. Noe som da er blant de mer interessante faktorer, er hvordan Fulcher, som utvilsomt var 

mer utdannet og tok seg lengre tid til å skrive sin krønike, skaper distanse til de østlige kristne 

ved å stemple dem som kjettere og fremheve romerkirken på deres bekostning. Dette virker å 

være utslag av bevisst ideologi, og som gjør at Fulchers krønike muligens må ses på i et mer 

kritisk lys enn Gesta Francorum, siden vi i førstnevnte i større grad får informasjon som er 

mer nøyaktig bearbeidet og presentert i et spesifikt lys.  

Korstogene var ikke bundet av krigsregler, de var ubegrensede kriger, en av karakteristikkene 

for en hellig krig, som nevnt i innledningskapitlet. De var kriger mot hedninger (muslimer, og 

også til dels jøder). Den muslimske erobringen av Jerusalem, ble sett på som et angrep på alle 

kristne, og på Gud selv. Dette var bildet pave Urban II formidlet, da han understreket det 

fryktelige i at muslimer benyttet kirker som staller, noe som ble sett på som en skjending av 

hellige steder, og laget store problemer for kristne pilegrimer i Det hellige land. Paven spilte 

slik på følelser.237 De kristne ble oppildnet til å reise til Det hellige land for komme 

medkristne til unnsetning, befri landet fra de vantro og vinne land for kristendommen. Å ofre 

seg på denne måten ble sett på som å følge Jesu eksempel og vise lydighet til evangeliet på et 

konkret og nærmest bokstavelig vis: Deretter sa Jesus til disiplene: ”Om noen vil følge etter 

meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.” Matt 16:24. Og som nevnt i 

tidligere kapitler, er det forskere som mener at nettopp et slikt religiøst basert hevnmotiv kan 

ha vært reellt. Det kan lett tolkes på en slik måte når en leser de mildt sagt lite flatterende 

beskrivelsene av de muslimske fiendene som man mente urettmessig kontrollerte hellige 

kristne steder.  

 

Alt i alt vil jeg altså si at fremstillingen av korsfarernes bedrifter i krønikene, setter det 

religiøse motivet i en klar særstilling. Jeg vil da i dette være enig i trenden innen forskning på 

det første korstog de siste tiårene, som har lagt større vekt på det ideologiske/religiøse 

aspektet som motiv for hvorfor så mange følte seg kallet til å delta. I mye populærkultur- og 

litteratur er imidlertid det geniunt religiøse aspektet skjøvet i bakgrunnen, noe som fører til 

misoppfatninger om både korstogsbevegelsen i seg selv og samtidens samfunn. 

Forhåpentligvis vil min oppgave kunne bidra til å nyansere et slikt bilde, da jeg har forsøkt å 

ta kildene på alvor og lese dem som det de er, nemlig samtidsberetninger om en hendelse av 
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enormt omfang for sin tid og som av den grunn naturligvis tiltrakk seg vidt forskjellige 

mennesker fra ulike lag av samfunnet. Dette siste ikke oppsiktsvekkende i seg selv, men 

beretninger fra kildene hvor det ikke nevnes opposisjon til de mange og fysisk harde religiøse 

ritualene, de mange og tidkrevende bønnene og salmene, til tross for den mangfoldige 

forsamlingen av mennesker, er blant elementene i krønikene som taler for at for mange 

hersket en ektefølt inderlighet i forhold til alvorsgraden i deres oppdrag og en villighet til å 

utholde svært mye for en sak som ble oppfattet å være religiøs i sitt vesen og formål. Det var 

som nevnt svært kostbart og krevende å foreta denne reisen, og mange ble overtalt av geistlige 

til å reise, men selv om det var dyrt å slutte seg til korstoget, sier Tyerman ”The price of sin 

was incalculable”.238 Med andre ord, å reise kunne oppfattes om en investering i en mildere 

straff når det det jordlige livet var over. Det var altså mye på spill, men kildene viser også 

som nevnt mange tilfeller av bevisst og fri plyndring hvor mange utvilsomt så sitt snitt til å 

prøve og berike seg selv. Og selv om jeg er skeptisk til tanken om at det er ganske 

usannsynlig at mange ble motivert av materiell vinning pga. den høye reisekostnaden, viser 

disse tilfellene at langtfra alle kan ha blitt beveget til å reise av rent religiøse årsaker. Samtidig 

vil jeg også hevde at det mange, om ikke de fleste, av korsfarerne i ledersjiktet så dette som 

en mulighet til å kunne skaffe seg verdier, både sosiale i form av status og ære, og mer 

materielle ressurser. Men det tyder på at de fleste kan ha vært motivert av religion, og vi vet 

også hvor populært pilegrimsreiser var generelt i samtiden, og ikke utenkelig kan mange ha 

sett på dette som en av flere mulige pilegrimsreiser og derfor ønsket å delta. Som Armstrong 

hevder, som nevnt i tidligere kapittel om Gesta Francorum, kunne kostoget ses på et bevelig 

kloster og styrker slik tanker om hvor sentralt religion var for korstogets appell til massene 

rundt om i Europa.  
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