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Forskere sætter fokus
på fakta om korstogene
150 internationale forskere og ph.d.-studerende samles i næste uge på
SDU i Odense for at høre sidste nyt om forskning inden for
middelalderens korstoge. Odense blev for 15 år siden center for
korstogsforskning i Østersø-området.
Historier om korstogsridderne har i mange år fyldt bøger og filmlærreder, men i den kommende uge, 27.
juni til 1. juli, er det fakta, der fyger i luften, når forskere og ph.d.-studerende fra USA, det meste af Europa
og dele af Mellemøsten samles i Odense.
150 har tilmeldt sig til den niende konference i SSCLE (Society for the Study of the Crusades and the Latin
East). Deltagerne kan på SDU vælge mellem 110 foredrag, som handler om korstogene mod muslimer i
Spanien og Portugal, om korstog til Mellemøsten og til de baltiske lande.
-

-

Korstogene er interessante, fordi det handler om konflikt og kampen mod ”de andre”, og
korstogene har stadig betydning for, hvordan vi i dag i Vesteuropa opfatter islam. Men korstogene
er også en historie om, hvordan man i Spanien og Mellemøsten prøvede at leve sammen – kristne
og muslimer. Det gik tit galt, men det gik ofte også godt. Det er en meget blandet historie, fortæller
professor Kurt Villads Jensen og tilføjer:
Konferencen handler ikke kun om forskning om de europæere, der drev ud på korstog. Der er også
en række foredrag om, hvordan muslimerne opfattede de kristne korstog.

Mandag aften er der på Odense Rådhus et åbent og offentligt tilgængeligt foredrag, hvor professor
Jonathan Phillips fra London og æresdoktor ved SDU taler om den største muslimske hersker Saladin set i et
vesteuropæisk lys. Saladin kæmpede mod korsfarerne og generobrede Jerusalem i 1187.
Dobbelt så mange historikere deltager i konferencen, som ved den seneste konference for fire år siden i
Spanien. Måske de også er blevet tiltrukket af programmets attraktive pauser. Der bydes nemlig på sejlads
på et vikingeskib, en særlig kortogs-øl brygget til lejligheden af Ørbæk Bryggeri og en konferencemiddag på
Nyborg Slot, nærmere bestemt i riddersalen, hvor Erik Klipping i 1282 underskrev en håndfæstning mellem
konge og undersåtter – af mange også kaldet Danmarks første grundlov.
For 15 år siden fik Kurt Villads Jensen og to kolleger ved SDU i Odense forskningsmidler til at undersøge
korstogstiden i Østersø-området. Det resulterede i en bog og en lang række artikler bl.a. i internationale
tidsskrifter, og Odense blev dengang et center for korstogsforskning i Østersøområdet. Siden har
forskningen spredt sig til andre universiteter i såvel Danmark som det øvrige Skandinavien.

Den megen opmærksomhed om korstogsforskningen i Østersøområdet fik SSCLE til for seks år siden at
spørge de danske forskere, om Danmark ville arrangere konferencen i 2016. Svaret var ja, og Kurt Villads
Jensen, der siden er rykket til Stockholm, er tovholder på konferencen sammen med Torben K. Nielsen fra
Aalborg Universitet.
Undervejs i tilrettelægningen af konferencen har arrangørerne fået bistand fra Inspiring Denmark, en nonprofit-organisation, der hjælper erhvervsliv og forskermiljøer med at trække internationale konferencer til
Region Syddanmark.

For yderligere information kontakt:
Kurt Villads Jensen tlf.: 6011 2202
Torben K. Nielsen tlf.: 2879 3416

FAKTA

Korstogsforskere og konference
SSCLE har 467 medlemmer i 41 lande.
150 af dem samles på SDU i Odense til den 9. internationale konference mandag til fredag i den kommende
uge.
Konferencen foregår i regi af Humanistisk Fakultet og Historisk Institut.

