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Riddare och damer

Sverige 2017-12-27

Här kommer lite information från internationell nivå. Vissa har redan fått ta del av delar av
informationen genom respektive Commanders försorg. Efter nyår kommer vi att återkomma
med ytterligare information från GP SWE.
Grand magistral Council spring 2018 Athens.
Detta är den första av OSMTH internationella firande av 900-årsdagen av Temepriddarordern.
Det är planerat att äga rum i Aten, Grekland, i april 18-22, 2018 och kommer att föregås av en
speciell rundtur på ön Rhodos, som rymmer många minnen från tidig Temepriddares
verksamhet. Det kommer att omfatta ett besök på ett medeltida slott samt många andra
anmärkningsvärda platser där. Ytterligare information, inklusive anmälningsblanketter och
priser finns tillgänglig om du kontaktar din Commander så kommer denna att guida dig vidare.
Men tänk snabbt för anmälningstiden går ut 15 januari.
OSMTH planerar ett Museum i Tomar, Portugal. På begäran av storprioriterna har Chancellor
General Dale Starkes och medlemmar av Portugals högprästgård arbetat med insamling av
informationen för en eventuell leasing av en del av Palacio Alvim i Tomar, Portugal. Detta
nämnts vid GMC i Sverige. Man har erbjudit en del av detta historiska palats till oss av
borgmästaren i Tomar för vår användning som ett internationellt huvudkontor och museum.
Begreppet användning omfattar ett professionellt utformat och drivet museum som handlar
om Tempelriddarna och deras historia. Tanken är att museet ska vara en inkomstkälla för
ordern. Rum kommer också att finnas tillgängliga i palatsets tredje våning för medlemmar
inom OSMTH att använda. Allt eftersom projektet utvecklas kommer det att komma mer
information.
FN-aktivitet. Vi arbetar med att överföra kontaktuppgifter till FNs CoNGO, då det nu har skett
en förändring av Grand Command. Detta är en process som kommer att ingås efter valet av
en ny GC i Aten. Under tiden har vi etablerat OSMTH som deltagare i CoNGO-valet som
kommer att äga rum i Genève i mars 2018.
Säkerhetsutskottet inom OSMTH. Det har sedan lite mer än ett år skapats en
säkerhetskommitté, vars uppgift är att stödja organisationen och dess medlemmar. För detta
ändamål har utskottet begärt att varje Grand Prior ska föreslå Ordern en person som kan
verka som en kontaktpunkt för säkerheten. För närvarande har GP SWE valt att låta Grand
Chancellor kvarstå som kontaktperson i denna kommittee efter arbetet med GMC-17 för att
OSMTH - Grand Priory of the Kingdom of Sweden Org.nr 802437-5258 Affiliated with the OSMTH International A NGO
Special Consultative Status with the United Nation

bibehålla kontinuitet i detta arbete. När vår organisation framöver har en person med breda
kunskaper inom säkerhetsfunktionen som har möjlighet att delta, kommer en överlämning att
ske.
Digital arkeologi. På begäran av OSMTH Grand Master har den speciella gruppen
återaktiverats för att arbeta med digital arkeologi. Detta omfattar att fotografera historiska
kristna sevärdheter samt att finna dessa fotografier från andra på internet, både förstörda
och fortfarande stående. Sådana register kommer att bidra till framtida ombyggnad eller
åtminstone bevarandet av minnen av dessa heliga platser. Detta kommer att bli ett pågående
projekt med olika undersökta platser. Om du har något att bidra med så kontakta för
närvarande din Commander så kommer denna att guida dig vidare. Om någon av er känner
att ni skulle vilja arbete med detta inom GP SWE så meddela även detta. Då kan ni starta en
intern svensk avdelning som får en kontaktyta till detta arbete.
Digital arkeologi ska rädda förstörda kulturarv
I länder som Irak och Syrien har gamla, historiska byggnader blivit ödelagda efter de senaste
årens krig och oroligheter. Därmed har även en stor bit kulturhistoria gått i graven. Men tack
vare dagens teknik försöker olika organisationer att bevara det som går – digitalt, skriver New
York Times.
Genom att använda sig av 3D-skannrar kan man skapa digitala bilder av byggnader och
monument för en eventuell återbyggnad, men också för att bevara och visa upp för framtida
generationer. Bland pionjärerna inom detta område finns den amerikanska organisationen
CyArk från Kalifornien. Organisationen har haft grupper på plats i Syrien och Irak som har
scannat platser, föremål och byggnader som fortfarande finns kvar men som anses som
"riskobjekt". En annan organisation, Institute for Digital Archaeology, har skapat en databas av
bilder. Organisationen har bland annat försett volontärer i Mellanöstern med 3D-kameror för
att dokumentera kulturella platser som riskerar att försvinna.

IS ödeläggelse av platser i Syrien
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https://www.youtube.com/watch?v=wE7aGVSpjfo
Rysk drönare rekar omgivningen vid Krak des Chevaliers i Syrien

Tempelriddarborg - Krak des Chevaliers i Syrien
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Intresserad av Digital Arkeologi
Är du intresserad av att delta i ett DA-projekt är du varmt välkommen att höra av dig till
ordenledningen.
Allt som behövs är en dator och viljan att lägga ned en del tid på att göra efterforskningar på
nätet.
Historia, religion, population, landets geografiska läge och förutsättning samt kulturarv är
några av de fakta man bör sätta sig in i när man ska starta en DA-process. För att snabbt
komma igång kan man använda fakta som finns att hämta från nätet. Men man bör välja de
sidor som man känner tillit till och som man vet brukar ha en så sanningsenlig bild som möjligt.
För de som vill få en introduktion i vad DAP är för något, kan gå in på följande hemsidor.
https://www.raa.se/kulturarv/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/dap-digital-arkeologiskprocess/
https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-ARKN10
http://allastudier.se/utbildningar/499687-arkeologi-och-antikens-historia-digital-arkeologi-/
http://digitalarchaeology.msu.edu/
Resten ska vi försöka att få till genom kurser och självstudier. Mer om detta kommer vi att
informera om när vi träffas nästa gång.
GP Swedens konvent 2018
Vill samtidigt passa på och informera om att vi kommer att genomföra GP Swedens årliga
konvent med årsmöte och investitur den 26 maj i Vadstena.
Årsavgift 2018
Vill också påminna om att det är snart dags att betala årsavgiften för 2018.
Stort tack till alla som arbetade under GMC 2017
Slutligen vill vi tacka alla som ställde upp och arbetade i samband med det internationella
ordensmötet i Landskrona. Det blev mycket lyckat och alla delegater från våra samverkande
länder var mycket nöjda. Ni var med och satte GP Sweden på den stora kartan. Bilder från
GMC 2017 kommer i nästa medlemsinfo.
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Gammaltestamentlig läsning
Jesaja kapitel 29, vers 17 - 21
Snart, om en liten tid, skall Libanon bli till en trädgård och trädgårdar räknas som skog. Den
dagen skall de döva höra när man läser ur bokrullen, och de blindas ögon skall se, fria från
dunkel och mörker. De förtryckta skall ständigt glädjas över Herren, de fattigaste jubla över
Israels Helige. Ty då är det slut med tyrannerna, borta är de hänsynslösa, utplånade alla som
hade ont i sinnet, de som anklagade oskyldiga inför domstolen, snärjde dem som förde
rättvisans talan och med lögner fällde den som var utan skuld.

Med dessa ord vill vår Grand Prior Peter Svärd, Michael Moberg och jag tillönska er alla en
God Jul och ett Gott Nytt År.
Vår omvärld. Med anledning av att det just nu är ett ansträngt läge i mellanöstern och i
Libanon har vi valt att sätta ihop ett PM om landets historia som kan användas som underlag
vid ett digitalt arkeologiskt projekt. Se det som ett exempel på hur man kan upprätta en
beskrivning av en plats som man ska utföra ett arbete på, utan att själv vara närvarande.
Detta PM är ett sammansatt material med rådata hämtat från internet. Vi lägger inget
anspråk på ägarskapet av materialet utan det är tänkt att användas i rent studiesyfte och
ideellt arbete.
Vi har valt att använda Tyr som vårt exempel för att Tyr har starka kopplingar till både den
kristna tron och historiska platser där tempelriddarna huserade under 1100-talet.
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PM Tyr – Tyros i Libanon

Den antika staden Tyros även Tyr, Sor eller Sur är en arkeologisk plats i södra Libanon
vid Medelhavskusten cirka 37 kilometer norr om Acre och 32 kilometer söder om Sidon.
Moderna orten Sour har en befolkning på cirka 40.000 invånare.
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Historia
Tyros var det forna Feniciens främsta sjö- och handelsstad. Stadens namn betyder 'Berg'. Här
finns flera lämningar främst från Romarrikets tid, bland annat finns där gravar och en ruin av
en katedral. Det enda monumentet som har hittats är en kort fenikisk text från 400-talet f.Kr.
Stadens grundande
Staden är uråldrig men var enligt sägnen ursprungligen en koloni till Sidon norr om Tyros.
Staden omnämns på monument så tidigt som 1500 f.Kr. och hävdar sig enligt Herodotos
grundats omkring 2700 f.Kr. Filon av Byblos (i Eusebius) citerar den antika källan Sanchuniaton
och slår fast att den först beboddes av en Hypsuranius. Sanchuniatons arbete är tillägnat
"Abibalus kung av Berytus", kanske identisk med Abiball, som var Tyrus förste kung.
Tyrus uppfördes från början på ett berg på fastlandet ("Palaityros", Gamla Tyros), men
flyttades senare till en klippö några hundra meter utanför kusten som bättre skyddade mot
fientliga angrepp och säkert bidrog till stadens långvariga blomstring.
Blomstringstiden
Under en längre tid existerade det gamla och det nya Tyros sida vid sida. Östaden Tyros som
på grund av det begränsade utrymmet (ca 56 ha) var tätt bebyggt med flervåningshus och
omgavs av höga murar (enligt en sannolikt överdriven uppgift 45 meter höga), som även
inneslöt stadens båda hamnar. Här fanns även flera tempel, av vilka särskilt det åt Melkart
(den feniciske motsvarigheten till Herakles) helgade var vida berömt. Tyrus var även huvudort
för kulten av Molok. Redan tidigt lär Tyrus varit Feniciens huvudort och stundom egentligen
ett välde över de andra städerna som var tvingade till underkastelse. Den tyriske kungen
Hiram kring mitten av 900-talet f.Kr., omtalas som vän och bundsförvant till kung Salomo, och
Tyrus hade vid denna tid betydande handel med Israel. Den assyriske kungen Salmaneser
belägrade Tyrus förgäves i fem år. Den babylonske kungen Nebukadnessar II lyckades inte
heller trots belägring i 13 år mellan år 586 f.Kr. och 573 f.Kr.
Dock verkar det på något sätt hamnat under hans välde, från vilket det (efter år 538 f.Kr.)
övergick till Persien. Efter sju månaders belägring år 332 f.Kr. intog Alexander den store Tyrus
sedan han förenat staden med fastlandet genom en dammbyggnad, som finns kvar än idag,
förstorad av sanddyner som havet skapat och gjort att nuvarande Tyrus ligger på en halvö.
Även under århundradet därefter, då Tyrus (sedan år 315) tillhörde seleukidernas rike, fick
Tyrus utstå belägringar och härjningar, varjämte det nyanlagda Alexandrias blomstring
öppnade nya vägar för världshandel. Icke desto mindre fortsatte Tyrus ännu under den
romerska tiden vara en betydande handelsstad med framstående glas-, vävnads- och
metallindustri samt purpurfärgeri. År 638 föll det i arabernas händer och fungerade under
medeltiden både som stark fästning och som viktig handelsplats.
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Den kristna staden
1124 erövrades staden med Venedigs hjälp av kung Balduin II av Jerusalem. Staden blev då en
av de viktigaste städer i kungariket Jerusalem och var en del av de kungliga domänerna, men
där fanns även självstyrande handelskolonier för italienska handelsstäder. Staden var under
denna tid säte för ett ärkestift, en suffragan till den latinske patriarken i Jerusalem. Dess
ärkebiskopar tog ofta över patriarkatet. Den mest kände av de latinska ärkebiskoparna var
historikern Vilhelm av Tyrus. Efter att Jerusalem intagits av Saladin år 1187, flyttades
kungarikets huvudstad till Akko, men kröningar hölls i Tyrus. På 1200-talet, separerades Tyrus
från de kungliga domänerna och blev ett korsriddargods.
Vilhelm av Tyrus (franska: Guillaume de Tyr), född omkring 1130 i Kungariket Jerusalem, död
omkring 1185, var en krönikeskrivare över korstågen, kansler av kungariket Jerusalem, samt
ärkebiskop av Tyrus.
Vilhelm av Tyrus föddes av europeiska, troligen franska, föräldrar i kungariket Jerusalem
omkring 1130. Han studerade i Europa, antagligen i Paris, och blev 1163 ärkedjäkne i Tyrus
(och Nasaret). Han stod i stor gunst hos kung Amalarik I av Jerusalem, som tog honom till
lärare för sin son Balduin och anförtrodde honom diplomatiska beskickningar till Manuel I
Komnenos i Konstantinopel och Frédéric de la Roche i Rom samt tredje Laterankonciliet.
Knappt hade Balduin IV uppstigit på tronen, så utnämnde han sin lärare 1174 till rikets kansler
och 1175 till ärkebiskop av Tyrus. Vilhelms dödsår är okänt; antagligen avled han omkring
1185. Tydligen på grund av en en namnförväxling beror uppgiften att han 1187 varit påvlig
legat till Frankrike för att verka i korstågsärenden och att kungarna Filip August av Frankrike
och Henrik II av England tagit korset ur hans hand.
En kyrka hade grundats i staden redan kort efter Sankt Stefans martyrdöd, och Paulus lade en
vecka på att konversera med de kristna i Tyrus.
Kungariket Jerusalem var en korsfararstat som uppstod efter det första korståget år 1099.
Dess förste konung var Gottfrid av Bouillon, som inte ville kallas kung av Jerusalem utan den
"heliga gravens beskyddare". Riket skapades av de kristna korsfararna, och sträckte sig från
Beirut i norr till Gaza i söder.
Sedan kungarikets skapelse hade landet genomlevt bräckliga freder fram till 1187, samma år
som slaget vid Hattin utspelade sig, då strider utbröt. En rad kungar hade tillträtt och avsatts
fram till denna tid. Kriget ledde till nederlag mot Saladin, den muslimske ledaren som svurit på
att återta Jerusalem. Det enda som blev kvar av riket var staden Tyros. Samma år inleddes det
tredje korståget som var arrangerat av påven och många av de mäktigaste rikena i Europa.
Det slutade med att kungariket Jerusalem erhöll några kuststäder och områden, men själva
staden Jerusalem blev aldrig återerövrad. Akko blev efter detta rikets nya huvudstad.
Efter fler misslyckade korståg åren efter nederlaget år 1187 började muslimerna rikta sina
intressen på att krossa kungariket Jerusalem. Efter slaget vid la Forbie 1244 var det mesta
förlorat för kungariket Jerusalem. Då Tempelherreorden flyttade till Cypern förlorade riket en
viktig del i sitt försvar. När sedan mamlukerna erövrade Akko 1291 gick riket under.
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Från 1291 fram till idag
År 1291 intogs staden av mamluckerna. Staden förföll sedan och minskade i betydelse. I dag
är Tyr en muslimsk stad och en fin turiststad med fina badstränder. Stadens invånare är
libaneser och invånarantalet ökar snabbt.

Den moderna södra delen av staden
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Handel och industri
Staden hade två hamnar som än idag finns kvar och var under alla tidsepoker en viktig
handelsstad och produkter från hela världen samlades i Tyrus lagerbyggnader. Tyriska
köpmän var de första som tog sig an företaget att navigera över Medelhavet och de grundade
kolonier längs kusten och närliggande öar i Egeiska havet, i Grekland, på Nordafrikas kust
(Karthago och andra städer), på Sicilien och Korsika, i Spanien (Tartessus) och även utanför
Medelhavet vid Gadeira (Cádiz). Under Kung Davids regeringstid i Israel skapades en vänlig
allians mellan Hebréerna och folket i Tyrus.

Tyre i Libanon. Feniciska Tyre var drottning av havet, en ö-stad som aldrig tidigare skådat. Hon
växte upp rik från hennes långtgående kolonier och hennes produktion i lila-färgade textiler.
Men hon attraherade och uppmärksamhet från svartsjuka erövare bland dem den
babyloniska kungen Nebukadnessar och Alexander den Store.
Tyre är en urgammal fenicisk stad och legendariska födelseplatsen i Europa och Elissa (Dido).
Känd i franskan som Sour, Tyre är en populär turistdestination. Staden har många forna
platser, inkluderat dess romerska Hippodrome vilket lades till UNESCO´s lista över världsarv år
1979 (resolution 459).
Tyre grundades omkring 2750 fkr enligt Herodotus och det finns monument från så tidigt som
1300 fkr. Philo av Byblos (i Eusebius).
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Tyre blev refererat många gångar av poeten Tibullus i de tre böckerna av poesi med titeln
Tibullus: Elegies. Platsen nämns många gånger i det gamla testamentet.
Tyre är också med i ett spel av Shakespeare, ”Pericles, Prince of Tyre.”
Se några bilder från ruinerna i Tyre:
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Libanon
Libanon har historiskt präglats av interna konflikter och ett komplicerat förhållande till
grannländerna. Inbördeskriget tog slut 1989, men motsättningarna lever kvar och det finns en
rädsla för att kriget ska blossa upp på nytt. Libanon har, sedan kriget i Syrien började, tagit
emot över en miljon flyktingar.
Nödvändiga reformer har förhalats
Libanon är ett demografiskt och geografiskt mycket varierande land, med ett politiskt system
som fördelar kraften så jämnt som möjligt mellan olika religiösa grupper. Närmare en tiondel
av landets drygt fyra miljoner invånare är palestinska flyktingar. De lever under extremt svåra
förhållanden.
Libanon är också ett våldsamt samhälle, där journalister, aktivister och politiker mördas i
större utsträckning än andra grupper.
Den syriska konflikten påverkar landet
Libanon har den senaste tiden drabbats hårt av kriget i Syrien, och är ett av de länder som
tagit emot flest flyktingar från grannlandet. Antalet flyktingar är betydligt fler än förväntat och
strömmen av flyktingar visar inga tecken på att avta. Värst är situationen för palestinska
flyktingar från Syrien.
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Det syriska inbördeskriget har även spillt över till Libanon i form av våldsamma oroligheter
mellan motståndare och anhängare av den syriska regeringen i landet.
Tre huvudteman i fokus
Diakonia arbetar med tre huvudteman i Libanon:




Demokrati och mänskliga rättigheter
Kvinnors rättigheter
Sociala och ekonomiska rättigheter för marginaliserade grupper

Arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter handlar om att långsiktigt arbeta för att
förändra landets konfessionella styrelseskick, där de politiska posterna idag fördelas efter
religionstillhörighet.
Diakonia stödjer till exempel organisationen Lebanese Association for Democratic Elections
som arbetar med att förändra vallagar och valssystem samt öka unga människors deltagande i
samhällsfrågor.
Arbetar i samtliga kvinnofängelser med stöd av EU
När det gäller kvinnors rättigheter har Diakonia länge arbetat för att minska våldet mot
kvinnor och att stärka deras rättigheter i samhället. Bland annat arbetar Diakonia och våra
samarbetsorganisationer, med stöd av EU, i samtliga kvinnofängelser i Libanon för att genom
påverkansarbete få strafflagar att genomsyras av ett jämställdhetstänkande samt för att
förbereda kvinnornas återintegrering i samhället.

Att erbjuda aktiviteter för barnen i flyktinglägren är viktigt. Att träffa andra, få leka och prata
av sig skingrar sorgen och oron för en stund.
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Libanon är ett av de länder som tagit emot flest flyktingar från Syrien – över en miljon. Flera
av Diakonias samarbetsorganisationer arbetar för att hjälpa flyktingarna.

Ein el-Hilweh, Libanon: 54 000 flyktingar.
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Råder brist på det mesta
- Flyktingarna lever i överfulla läger, berättar Diakonias landchef Rodolph Gebrael. Det råder
brist på det mesta. Många av flyktingarna lider av depressioner och posttraumatisk stress
efter de fruktansvärda händelser de varit med om. Oron över nuet och framtiden överskuggar
allt.
Psykosocialt stöd till flyktingarna
Diakonia arbetar tillsammans med bland annat organisationen Najdeh som ger psykosocialt
stöd till flyktingarna. De senaste tolv månaderna har de arbetat intensivt. De ordnar
aktiviteter för kvinnor och barn och Najdehs socialarbetare har besökt över 1200 hushåll för
att ge stöd och berätta om vilka möjligheter och rättigheter som flyktingarna har.
Människosmugglare lockar
Den senaste tiden har allt fler av familjerna kontaktats av människosmugglare. Najdehs
personal informerar flyktingarna om farorna med att anlita en smugglare för att ta sig över
Medelhavet. Samtidigt jobbar de för att förhållandena i flyktinglägren i Libanon ska bli bättre.
Osama hjälper flyktingarna från Syrien

Osama är en sann eldsjäl. Han minns den första dagen palestinska flyktingar började strömma
över gränsen till Libanon.
– Jag började gråta. När jag åkte dit för att hjälpa till och såg dem bära på sina barn och små
knyten tänkte jag på mina mor- och farföräldrars berättelser om flykten från Palestina. Jag
kände att historien upprepar sig. Det är samma flykt, men år senare.
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Mer om Libanon

Libanon (arabiska  لُ ْب َنان, Lubnān), formellt Republiken Libanon, är en stat i Mellanöstern vid
östra medelhavskusten. Landet gränsar till Syrien och Israel. Huvudstaden är Beirut.
Historia
Huvudartikel: Libanons historia
Kuststräckan vid östra Medelhavet har en lång historia. Världshistoriens första civilisationer,
Egypten och Mesopotamien, var i tät kontakt med området. Städer som Byblos, Sidon och Tyr
var rika och utgjorde feniciernas hemland. Området var dock ofta en underordnad del av
större riken: Egypten, Assyrien, Babylon under forntiden, Alexander den stores rike,
Romarriket under antiken, samt det arabiska och Osmanska riket under europeisk medeltid
och in i kolonialismens tid.
Under 1800-talet fick Frankrike ett inflytande i Libanon och efter första världskriget blev
Libanon ett franskt mandatområde. Efter självständigheten 1943 fördelade landets etniska
grupper - kristna, muslimer och druzer - den politiska makten sig emellan, men ankomsten av
palestinier rubbade den ömtåliga balansen. Libanon deltog i 1948 års arab-israeliska krig efter
att staten Israel hade utropats, vilket var upptakten till Israel-Libanon-konflikten. 1975 utbröt
ett blodigt inbördeskrig, som kom att vara i 16 år. Det avslutades i samband med Syriens
militära intervention. 1982 invaderades Libanon av israeliska soldater efter 4 år av strider vid
gränsen mellan Libanon och Israel och samma år nådde de Libanons huvudstad Beirut, som
enligt Israel anfölls i syfte att hitta ledarna för PLO. De israeliska soldaterna lämnade Libanon i
maj 2000 efter många år av strider, men stannade kvar i det omtvistade Shebaaområdet.
Efter mordet på den förre premiärministern Rafiq Hariri i februari 2005, tvingades Syrien att
lämna landet och den 26 april lämnade de sista syriska trupperna Libanon. Det fria
parlamentsvalet i juni 2005, det första på 29 år utan syriska ockupationstrupper i landet blev
en stor seger för den antisyriska oppositionen med den mördade Hariris son Saad Hariri i
spetsen.
Trots att israelerna lämnade södra Libanon år 2000 har relationerna mellan Israel och Libanon
fortsatt att vara spända längs gränsen. Detta på grund av att Israel har libaneser fängslade i
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Israel. Libanesiska regeringen hävdar att Shebaagårdarna fortfarande är under ockupation av
Israel och israelerna hävdar att området tillhör dem. Israel har vid flera tillfällen beskjutit civila
mål inne i Libanon som varit misstänkta för samarbeten med PLO eller Hizbollah, samt kränkt
libanesiskt luftrum genom att flyga med stridsflyg lågt över huvudstaden Beirut och
därigenom spränga ljudvallen. Konflikten eskalerade 2006 (se Israel-Libanon-krisen 2006) till
något som närmade sig fullskaligt krig efter att Hizbollah i attacker från Libanon hade
tillfångatagit israeliska soldater för att kunna växla dem med sina egna soldater. Israelisk flotta
genomförde en kustblockad av landet och bombade militära och civila mål i jakten på
Hizbollah. Infrastruktur som Beiruts internationella flygplats och dess västra
motorvägsförbindelse till Syrien bombades och skadades.
Geografi
Libanon ligger i Mellanöstern och gränsar i norr och öster mot Syrien, i söder mot Israel samt i
väster mot Medelhavet. Landet har en area på nästan 11 335 km².
Landet är ungefär 20 mil från nord till syd och ungefär 5 mil brett. Kuststräckan vid
Medelhavet består i nord och syd av långsträckta sandstränder medan sträckan däremellan är
mer omväxlande. Kustområdet är uppodlat och genomkorsas av floder. Området är Libanons
mest tätbefolkade med flera historiskt intressanta städer.
Från nord till syd sträcker sig två parallella bergskedjor. Närmaste kusten sträcker sig
bergskedjan Libanon som brukar indelas i Amil i söder, Chouf i mitten och Libanonberget i
norr med den högsta toppen Qurnat as Sawda, 3 087 meter över havet. Längre in i landet
ligger bergskedjan Anti-Libanon med berget Hermon i söder, 2 817 meter över havet.
Mellan bergskedjorna ligger Bekaadalen på ungefär 800 meters höjd över havet. Dalen är 177
kilometer från norr till syd men endast 10-16 kilometer bred. Dalen är uppodlad och genom
den flyter floden Litani söderut. Längre norrut rinner Nahr al-Asi (Orontes) mot norr genom
Syrien till sitt utlopp i Medelhavet väster om Antakya (Antiokia) i Turkiet. Dalen är en del av
den riftdal som sträcker sig från Östafrika upp till Turkiet.
Längs kusten råder medelhavsklimat - långa varma somrar med milda regniga vintrar.
Bekaadalen har ett svalare klimat och uppe i bergen kan man tala om alpklimat.




Högsta punkt: Qurnat as Sawda (3 087 m)
Lägsta punkt: Medelhavet (0 m)
Naturtillgångar: kalksten, salt, järn

Administrativ indelning
Huvudartikel: Libanons guvernement
Libanon är indelat i sex guvernement (mohaafazaat, arabiska: ;— محافظاتsingular mohafazah,
arabiska:  )محافظةvilka är indelade i tjugofem distrikt (aqdya—singular: qadaa). Distrikten är i
sin tur indelade i kommuner.
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Demografi

Befolkningsutvecklingen i Libanon 1961-2003
I Libanon har det inte företagits någon folkräkning sedan 1932 och alla uppgifter om de olika
folkgruppernas storlek är mycket osäkra. 1932 uppgick de kristnas andel av befolkningen till
51,3 procent och muslimer och druser till 48,3 procent. I början av 1980-talet uppskattades
de kristnas andel till drygt två tredjedelar och muslimernas och drusernas andel till en
tredjedel. 2014 uppskattas det att muslimer utgör 59 % av befolkningen samtidigt som kristna
utgör 41 %.[ifrågasatt uppgift]Maroniter (assyrier/syrianer till etnicitet ursprungligen) är syriska
kristna. Deras historia går tillbaka till 600-talet, då de bröt sig loss från den syrisk-ortodoxa
kyrkan och blev en självständig kyrka samtidigt som de lierade sig med Rom (se katolicism)
under Johannes Marons styre. Då var de bosatta på Libanonbergets norra sluttningar och
försörjde sig på jordbruk. I takt med att befolkningen ökade spred sig maroniterna, främst åt
söder, till olika platser ned till norra Galiléen. Under 1800-talet började många maroniter att
flytta till städerna längs kusten, främst Beirut. I början av 1980-talet uppgick den maronitiska
befolkningen till omkring 100 0000 människor.
Armenierna utgör runt 5 procent av Libanons befolkning. Det finns armeniska politiska partier
och flera organisationer. Det tidigare presidenten Émile Lahoud är född av en armenisk mor
och en far som var maronit. Araber beräknas upp till 95 % av befolkningen.
Shiamuslimerna återfinns i tre geografiska områden, regionen Jebel Amil i södra Libanon,
norra Bekaadalen och Beiruts södra förorter. I början av 1980-talet uppskattades deras antal
till drygt en miljon människor. Traditionellt är de shiamuslimerna i det bördiga Jebel Amil som
har haft en dominerande ställning. På 1960-talet började shiamuslimer att söka sig in mot
städerna, framför allt Beiruts södra förorter. Sedan 1960-talet har också shiamuslimernas
välbärgade ledare fått se sin ställning utmanad av religiösa ledare. Hos dessa religiösa ledare
finns starka band med Iran.
Sunnimuslimerna i Libanon uppgick till drygt 600 000 personer i slutet av 1970-talet. Många
sunnimuslimer har sedan generationer varit bosatta i kuststäderna. Det osmanska riket
styrdes av sunnimuslimer och många sunnimuslimer i Libanon har traditionellt haft familjeoch affärsband utanför Libanon, exempelvis Syrien. Under efterkrigstiden har många
sunnimuslimer kämpat för att Libanon ska gå samman politiskt med Syrien. Men efter mordet
på den förre premiärministern Rafiq Hariri i februari 2005, har mer än 90 procent av
sunnimuslimerna tagit avstånd från Syrien. Libanon hade en befolkning på 70.000 till 100.000
Mhallami och Rajdiynie araber före libanesiska inbördeskriget (1975-1990). De flesta
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emigrerade till Beirut under 1918-1945 från Mardin och Diyarbakir i sydöstra Turkiet.
Mhallami och Rajdiynie ha sitt ursprung av de nord-arabisk stammen Bekr Bin Vail, som döpte
staden Diyar Bakr, mening - landet av "Bakr", dvs araber. De är sunnimuslimer i Safi `i
madh'hab. [3] Deras ursprung och rättsliga ställning blev en viss oro när de började att söka
asyl i västeuropeiska länder som (Tyskland och Sverige) i början av 1980. [4]
Druserna i Libanon är den minsta av de fyra folkgrupperna i Libanon, i slutet av 1970-talet
uppgick gruppen till omkring 250 000 människor. Traditionellt var de bosatta på
Libanonbergets södra sluttningar och på berget Hermon i gränsområdet till Syrien och Israel.
På 1500-talet hjälpte druserna de osmanska turkarna att erövra Libanon från de egyptiska
mamlukerna och som tack fick druserna en ledande ställning för att styra det erövrade
området. Deras ställning gentemot omgivande grupper har understrukit betydelsen av intern
solidaritet med andra druser och betydelsen av att kunna försvara sig med våld. Drusernas
religiösa ledare har haft en viktig roll inom gruppen. Druserna är uppdelade i mindre grupper
och de två viktigaste är Yazbeki och Jumblatt.[1]
Styrelseskick och politik

Libanons parlament

Regeringshuset i Beirut
Libanon är ett oerhört heterogent samhälle och enligt konstitutionen skall alla folkgrupper
garanteras plats i statsstyrelsen. Efter 1970- och 1980-talens inbördeskrig hölls demokratiska
val för första gången på årtionden 1992. Parlamentets mandattid är fyra år, och enligt
konstitutionen utser parlamentet presidenten, vars mandattid är sex år. Libanon är
tillsammans med Israel den enda demokratin i mellanöstern.
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Politiken i Libanon påverkas starkt av religion. År 1943 skrev landets då sittande ledning på ett
avtal, den så kallade Nationella pakten, (al Mithaq al Watani) som bland annat reglerade
vilken religion regeringens ämbetsmän skulle tillhöra. Detta avtal kom senare att
permanentas i landets konstitution då man 1989 undertecknade Taif-avtalet. Därmed skall
parlamentet bestå av kristna, druser och muslimer. Presidenten skall vara kristen tillhörande
den Maronitiska kyrkan, talmannen i parlamentet skall vara en shiamuslim och
premiärministern skall vara en sunnimuslim.
Ekonomi
Ända sedan inbördeskrigets slut har en del av Libanons ekonomi gått till reparationer av
byggnader. Landet har nu goda ekonomiska tillgångar och är ett av de länder med bäst välfärd
i Mellanöstern. De senaste åren har Libanons ekonomi förbättrats avsevärt och blir bättre.
Sedan 90-talet har man strävat efter att åter bli Mellanösterns bankcentrum. Från 1960 till
2006 har den personliga inkomsten (GDP per capita by Purcashing Power Parities) ökat från
2,400$ till 3,676$ år 2006 (priser i internationella dollar fixerade till 1990). Under samma
period har den förväntade livslängden i Libanon ökat från 61 år 1960 till 72 år 2006. [2] Enligt
CIA-factbook så var inkomsten $14,200 (2010 est.)
Kommunikationer
Kommunikationerna blev helt eller delvis förstörda under inbördeskriget som varade under
1970- och 1980-talen. Idag har dock stora delar återuppbyggts och där det inte har återställts
ännu planeras detta genomföras.
Flyg
Rafiq Hariri International Airport.
Beiruts största internationella flygplats är Rafiq Hariri International Airport varifrån ett flertal
större flygbolag opererar. Flygplatsen, som är byggd 1954, var en större internationell
mötespunkt under åren från 1950-talet och fram till 1970-talet. 1977 genomgick flygplatsen
en viss renovering. Från och med slutet av 1990-talet har flygplatsen genomgått en större
renovering och är idag en mycket modern flygplats med hög standard och är fullt jämförbar
med moderna flygplatser i Europa. Under den tid då stridigheter pågick i Libanon blev även
flygplatsen utsatt. Attacker och attentat förekom i vissa fall. MEA (Middle East Airlines) är
Libanons statliga flygbolag; de har använt sin flygplansflotta för att evakuera libanesiska
minoriteter från Sierra Leone under inbördeskriget där.
Järnvägar
Ett litet antal järnvägar har funnits i Libanon. Idag är inte dessa järnvägar i drift då de har
skadats genom det tidigare inbördeskriget. När järnvägarna var i drift gick framförallt en
järnvägslinje från Beirut och norrut till Syrien. Denna gick längs med kusten och utmärkande
för denna järnväg var havsutsikten. På denna järnvägslinje gick regelbundet sovvagnar till
Aleppo och vidare till den asiatiska delen av Istanbul. Dessa sovvagnar gjorde det möjligt att
åka tåg till Europa trots att detta tog flera dagar och krävde byten i Istanbul. Dessa sovvagnar
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försvann när inbördeskrigen var igång och därefter användes järnvägarna enbart till lokal
trafik med rälsbussar. Under 1980-talet fanns en del av dessa rälsbussar kvar men trafiken var
mycket sparsam och någon möjlighet att resa längre sträckor fanns inte, ännu mindre ut ur
landet. Under 1990-talet var också denna trafik med rälsbussar borta. Järnvägsnätet är idag i
dåligt skick och bitvis ej användbart. Trots detta finns några rälsbussar kvar och väntar på att
eventuellt kunna användas. Detta är dock mindre troligt då dessa är från 1950-talet och har
uppnått hög ålder idag. Det är därför troligare att de får tag på andra typer av järnvägsfordon
i bättre skick. Trots järnvägarnas skick finns planer på återuppbyggnad av järnvägsnätet. Även
internationella tåg likt de gamla sovvagnarna finns med i planerna men i modernare form.
Ännu har dock inte återuppbyggnadsarbetet inletts då andra projekt prioriteras före detta.
Vägar
Totalt sett har Libanon en förhållandevis ojämn vägstandard. De mindre vägarna kan vara
smala och slingriga. Ändå har utbyggnader skett. Under tiden före inbördeskriget investerades
en del i utbyggnader av vägar och vid Beirut byggdes en del större vägar också. Under
inbördeskriget satsades det inte alls på vägnätet. Istället kom detta att förfalla och vissa delar
kunde även förstöras. Idag satsas det stort på vägnätet. Med Beirut som utgångspunkt går
idag två viktiga motorvägar varav den ena i sydlig och den andra i nordlig riktning. Båda
motorvägarna går till stor del längs med kusten. Ännu så länge leder inte motorvägarna ända
fram till någon gräns men planer finns på att förlänga motorvägarna till Syrien. Den norra
motorvägen håller redan på att förlängas mot gränsen till Syrien och på sikt kommer den att
kopplas ihop med en syrisk motorväg. På lång sikt kommer detta att innebära en
motorvägsförbindelse som kopplar ihop de libanesiska motorvägarna med de europeiska då
planer om att bygga ihop motorvägarna i Mellanöstern både med varandra och med Europas
motorvägssystem.
Utbildning
Skolgången i Libanon är obligatorisk men inte gratis de första åtta åren och andelen som
deltar i undervisningen är 99 procent.[3] Läs- och skrivkunnigheten i befolkningen var 2011
97,4 %.[3]
Kultur

Tempel till Jupiter, ett av Libanons världsarv.
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The Magnificient Baachus temple
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Libanon har en mångfaldig och levande kultur. I landet finns fem av världens kulturarv.
Libanon är medlemsstat i Organisation internationale de la francophonie. Därför är de flesta
libaneser tvåspråkiga; arabiska och franska. Engelska har blivit mycket populärt, speciellt
bland universitetsstuderande. Landet är inte bara en plats där kristendom blandas med islam,
det är också den arabiska inkörsporten till Europa och Europas bro till arabvärlden.

The remaining of the temple of Jupiter
Film[redigera | redigera wikitext]
Det har gjorts film i Libanon sedan 1930, och landet har producerat över hundra filmer. En
berömd skådespelerska och regissör är Nadine Labaki.
Religion i Libanon[redigera | redigera wikitext]
För att förstå islams nyreformering i Libanon måste man förstå att den dominerande
realiteten har under 1970 och 1980-talet varit inbördeskrig. Före denna tid i landets historia
betraktades Libanon som ett av de mest stabila och västorienterade länderna i mellanöstern.
Shiamuslimska grupper i området har traditionellt haft mindre makt än de två andra stora
grupperna; de maronitiska kristna och sunnimuslimer. Landet som länge administrerades av
Frankrike genomförde en folkräkning år 1932 som kom fram till att de maronitiska kristna var
den största befolkningsgruppen, sunnimuslimerna kom på andra plats och shiiterna var enligt
denna räkning den minsta gruppen. Nyckelpersoner i rikets styrelse kom att vara reserverade
för dessa olika befolkningsgrupper. Som exempel kan nämnas att presidenten i Libanon skulle
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vara från den kristna gruppen, premiärministern skulle vara sunnimuslim och parlamentets
talesman shiamuslim, enligt konstitutionen.
Shiitiska organisationer som Hizbollah och al-Jihad kom dock att spela en betydande roll i
inbördeskriget och en av de viktigaste händelserna i Libanons nutidshistoria är just
framväxten av ett självsäkert om dock splittrat shiasamfund.
En viktig person för dessa förändringar är Musa Sadr. Sadr var en iranskfödd shiitiskt lärd
imam som 1974 startade en shiitisk rörelse i Libanon; "De berövades rörelse" (senare Amal).
Med strejker och demonstrationer ville han reformera systemet så att det tog hänsyn till den
demografiska situationen idag, då shiiterna vuxit sig större än de var vid folkräkningen 1932.
Sadr var från början emot varje form av våldsaktioner men den politiska realiteten i Libanon
fick honom att med tiden ändra sin uppfattning.
Enkelt kan man säga att det är fyra punkter som bidragit till avancerande av Libanons shiiter
och deras politik.
1. Inbördeskriget 1975
2. Sadrs försvinnande 1978. Sadr försvann mystiskt 1978 i ett besök i Libyen och blev
efter det något av en kult symbol för de shiitiska rörelserna.
3. Iranska revolutionen 1978-1979 hjälpte till att höja känslan av shiamuslimsk stolthet
och vittnade samtidigt om den shiitiska trons och ideologins makt.
4. Israels invasion av Libanon 1978 och 1982 samt bombningen av USA:s ambassad i
Beirut 1983
5. Israels invasion av Libanon 2006.
Efter revolutionen i Iran som kom flera av de shiitiska rörelserna i Libanon att stärkas inte bara
genom den psykologiska effekt revolutionen haft utan också på grund av att man fick
ekonomiskt bistånd från Iran. Organisationer som Islamiska Amal, Hizbollah och Islamiska
Jihad började kraftfullt att kräva en islamisk republik i Libanon. Som modell hade man Ayatolla
Khomeini och hans Iran.
När Sadr försvunnit kom hans rörelse att utvecklas i två linjer. En mer pragmatisk ledare tog
över efter Sadr och i och med det närmade sig Amal den kristna gruppen i Libanon. Israels
massaker i flyktinglägren i södra Libanon och ryktena att de begåtts med hjälp av en kristen
milis gjorde att ungdomar och iranskt influerade aktivister vände sig mot ledningen i Amal.
En annan viktig faktor till att de islamistiska grupperna växte sig starkare var att proiranska
religiösa ledare runt om i Libanon erbjöd gruppen Hizbollah vägledning. Man lät också
moskéer fungera som centraler för organisationens rekrytering. På slutet 80-talet hade
Hizbollah vuxit starkt och blivit något av en paraplyorganisation för diverse grupper. Bland
annat hade de skugglika Islamiska jihad allierat sig med organisationen.
Efter inbördeskrigets slut var både det mer moderata Amal och Hizbollah etablerade politiska
krafter i Libanon. Hizbollah deltog i politiken och samhället i norra Libanon som en moderat
part samtidigt som man fortsatte den militanta kampen mot Israel i söder.
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Syrisk-maronitiska kyrkan

Syrisk-maronitiska kyrkans heraldiska vapen.
Syrisk-maronitiska kyrkan (syriska:  ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐʿīṯo suryaiṯo māronaiṯo
d'anṭiokia) är en östlig katolsk självbestämmande delkyrka i Libanon som står i full
kyrkogemenskap med den romersk-katolska kyrkan under påvens ledning. Den utgör den
största kristna gruppen i Libanon. Deras överhuvud bär titeln Patriark av Antiokia. Kyrkan
uppstod ur en rörelse kring den helige Marons kloster i Syrien.
Historia[redigera | redigera wikitext]
Maronitiska kyrkan grundades av den helige Maron på 400-talet e.Kr. Maron bodde i staden
Antiokia i nuvarande Turkiet men lämnade staden för att leva ett asketiskt liv i bergen. Maron
dog omkring år 410 e.Kr. Flera munkar hade anslutit sig till honom och många människor
följde hans sätt att leva. För att hedra hans död uppförde de ett kloster. Med tiden började
munkarna undervisa människorna i området om det kristna livet. Så småningom fick de fler
anhängare och de kallade sig "maroniter". Maroniterna bosatte sig i de skyddande
Libanonbergen. Befolkningen i området var till viss del kristna, men maroniterna undervisade
fler och fler, och lärde folket om den kristna tron.[1]
Under 600-talet började det arabiska styret att dominera området. De kristna maroniterna
blev allt mer isolerade i Libanonbergen. Fram till slutet av 600-talet levde maroniterna under
patriarken i Konstantinopel. År 687, när kontakten med omvärlden blev svårare i och med
arabernas erövring, så utnämnde den maronitiska kyrkan sin första egna patriark, S:t JohnMaron.[1] Under en mellantid erkände den maronitiska kyrkan inte Tredje konciliet i
Konstantinopel som tillbakavisade monoteletismen, men när korsfararna kom till Libanon på
slutet av 1000-talet ingick maroniterna ett förbund med dem, och det var så deras kyrka 1182
kom att förenas med den romersk-katolska kyrkan. Sedan högmedeltiden är maronitkyrkan
inte monoteletisk på något sätt.
Genom århundradena har maroniterna haft tider av välgång, men också levt under
oroligheter. Araber, mamluker och turkar är några av de erövrare som tvingat maroniterna att
leva undangömt och att kämpa för sin tro. Genom tiderna har Libanonbergen varit deras
fristad, där de under de svåraste perioderna levde i egenbyggda grottor i bergen, gömda
undan stridigheter.
Kyrkans organisation[redigera | redigera wikitext]
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Den maronitiska kyrkan leds av en patriark (Antiochenus maronitarum). Kyrkans nuvarande
patriark (sedan 1986) heter Nasrallah Boutros Sfeir.[2] Patriarkatet har sitt säte i Bkerke, norr
om den libanesiska huvudstaden Beirut. Maronitiska kyrkan har 26 stift både i Libanon och i
andra länder, bland andra Syrien, Egypten, Cypern, Australien, USA, Brasilien och Kanada –
länder dit många maroniter emigrerat och bosatt sig.
Maronitiska kyrkan har sex ärkebiskopar och två biskopar, som tillsammans väljer patriarken;
denne får investitur av påven i Rom. Prästerna i den maronitiska kyrkan är mestadels inte
gifta, men kan vara gifta när de blir präster. Klostren lever mest efter den helige Antonius
regel.
Kyrkans identitet[redigera | redigera wikitext]
Den maronitiska kyrkan är ursprungligen en syrisk-antokensk kyrka[3] med rötter i aposteln
Petrus lära. Dess liturgiska språk är traditionellt arameiska/syriska, men det arabiska språket
har fått en större roll i kyrkans liv med tiden. Den maronitiska kyrkan är en chalcedoniansk
kyrka. Det innebär tron Kristus som både gudomlig och mänsklig. Dessa två naturer, den
gudomliga och mänskliga, är likvärdigt förenade men deras egenskaper är bevarade och
kommer samman i en och samma person: Jesus Kristus. Denna bekännelse har sitt ursprung i
konciliet i Chalcedon - det fjärde ekumeniska mötet som hölls år 451 i staden Chalcedon i
nuvarande Turkiet.[4] Den maronitiska kyrkan kännetecknas av att vara en monastisk kyrka, en
kyrka där klosterliv är av stor betydelse. Det asketiska, enkla livet är också ett kännetecken för
den maronitiska identiteten. Den maronitiska kyrkan har full enhet och
sakramentsgemenskap med den romersk-katolska kyrkan och påven i Rom. Samtidigt med
denna nära gemenskap har den maronitiska kyrkan kvar sin unika liturgi, sina ritualer och
organisation. I och med sin österländska identitet och sin gemenskap med den romerskkatolska kyrkan har den maronitiska kyrkan en viktig ekumenisk roll i området.[4]
Till skillnad från andra kristna grupper i Libanon, som anser sig vara araber, brukar
maroniterna räkna sig som ättlingar till antingen ett folkslag, som de kallar marditerna eller
marderna (vars ursprung och till och med existens dock är omtvistat), eller till de antika
fenicierna. Enligt den senare teorin skulle maroniterna vara Libanons ursprungsbefolkning,
och då skulle de övriga libaneserna sålunda vara "inkräktare". Maroniterna har också varit
misstänksamma mot den omgivande arabiska kulturen, då främst mot de muslimska
grupperna, men även mot andra kristna, som har varit mer arabiskt sinnade än de.
Maroniterna har även, till skillnad från andra libaneser, ofta stött israelerna hellre än
palestinierna i Israel-Palestina-konflikten. Ända sedan korstågens tid, då de ingick ett förbund
med korsfararna från Europa och fick särskilda privilegier av dem, så har maroniterna i stället
vänt sig till västvärlden betydligt mer än vad övriga libaneser har gjort. År 1535 gjorde den
franske kungen Frans I maroniterna till sina skyddslingar, och ända sedan dess har de särskilt
beundrat Frankrike och den franska kulturen (maroniter har till och med ofta franska
förnamn). Detta blev än mer tydligt mellan 1920 och 1943, då Libanon var ett franskt mandat
och maroniterna åter igen hade särskilda privilegier.
År 1521 kallade påven Leo X maroniterna för "rosor bland törnen". Och på grund av den inte
ovanliga tron att de övriga libaneserna är inkräktare i deras land, och att de under två olika
perioder har varit en europeisk kolonialmakts skyddslingar, så har också maroniterna också
ofta sett sig själva som den mest framstående av Libanons alla folkgrupper. Och detta har
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bidragit till de konflikter, som de ofta har haft med sina mer arabiskt sinnade landsmän (åter
igen främst muslimer, men även andra kristna), vilka i sina tur bidrog till det sexton år långa
inbördeskriget i Libanon mellan 1975 och 1991.
Den maronitiska kyrkans identitet har gått från en lokal kyrka knuten till Antiokia, till en kyrka i
Libanon och Mellanöstern och vidare till en kyrka med medlemmar över hela världen. Många
maronitiska libaneser, särskilt under 1900-talet, har emigrerat och bosatt sig i olika delar av
världen. Maroniterna har genom tiderna levt som en del av de samhällen där de befinner sig,
men samtidigt kunnat hålla sin identitet och sin tro levande.[4
Korsfararstaten
Grevskapet Tripolis, i nuvarande Libanon, som grundades 1104 och föll 1288.
Grevskapet Tripolis var en korsfararstat som uppstod i samband med det första korståget vid
slutet av 1000-talet och början av 1100-talet. Grevskapet var beläget i norra halvan av
nuvarande Libanon. Tripolis var den sista korsfararstat som grundades i Levanten.
Grevskapet Tripolis
Comitatus Tripolitanus

Korsfararstaternas statsskick liknade det feodala Europa, med förläningar av mark åt
trotjänare som i gengäld tillhandahöll riddare och fotsoldater. Underst i hierarkin fanns de
invånare som stannat efter att korsriddarna besegrat deras länder, vilka vanligen blev
arrenderande bönder eller arbetskraft. Överst fanns regenterna av europeisk härkomst. Den
första regenten av Kungadömet Jerusalem, Gottfrid av Bouillon, vägrade att låta kröna sig till
kung, eftersom Jesus burit en törnekrona där, men hans bror som efterträdde honom lät
kröna sig 1100.
Runt Korsfararstaterna fanns islamiska samhällen, och det var ständiga spänningar mellan
dem. De bosatta styrkorna var tämligen blygsamma, men det var en ständig ström av
pilgrimer från Europa vilka deltog i de krig som uppstod under den tid de befann sig i
området. Av stor militär betydelse var de riddarordnar som bildades i området;
Tempelherreorden, Den heliga gravens orden, Malteserorden, Johanniterorden och Tyska
orden. Av strategisk betydelse blev de riddarborgar som korsriddarna lät bygga, till exempel
Krak des Chevaliers i nuvarande Syrien, som uppfördes på ett berg. Vid dessa borgar och i
städerna fanns belägringsmaskiner som kunde slunga stora stenbumlingar över stadsmurar
och borgmurar. Andra vapen korsriddarna hade var armborst, katapulter, och "den grekiska
elden" (ett slags brandbomb).
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Merparten av korsriddarna kom från nuvarande Frankrike och övriga Västeuropa, men med
tiden blev giften mellan europeiska korsriddare och infödda vanliga. Franska språket
dominerade, fastän latinet brukades till den religiösa riten. Trots striderna tog korsriddarna till
sin mycket av den kultur som förekom i området; klädesdräkter, vetenskap, heminredning,
mat, med mera. Dessa kulturlån spred sig senare till Europa.
Från den arabiska inredningen tog de till sig bland annat glasfönstren, gobelänger, mattor,
takmålningar, rinnande vatten i husen, badrum, sänglinne, och olika konstfulla möbler. Av mat
lärde de sig att uppskatta de många kryddor som finns i Mellanöstern, som saffran och kanel,
men även socker och sirap. Från araberna och denna tid kommer bruket av porslin och
bestick
Det finns ingen vedertagen förklaring till varför Korsfararstaten inte höll ut. En viktig orsak
torde vara att de militära styrkorna var numerärt underlägsna de islamiska, men det förekom
även rivalitet mellan riddarordnarna, och många av de europeiskt ursprung hade svårt att
ställa om sig till det annorlunda klimatet. Med tiden blev det färre och färre pilgrimer som
bistod de bofasta styrkorna, och samtidigt fann muslimerna en enande ledare i Saladin.
Den feodala samhällsstrukturen luckrades upp successivt, när jordägarna började sälja ut
mark till arrendatorerna. Därmed förlorades en stor del av makten över staterna och
organisationen blev mer diffus. Påvedömet kritiserades på kontinenten för att drivas av
politiska snarare än av religiösa skäl med avseende på Korsfararstaterna, och i och med detta
försvagades inte bara staterna i Mellanöstern, utan hela Katolska kyrkan i Rom förlorade i
anseende.
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