
Historie   Side 1 

pave_urban_umar  
Senest udskrevet den 16-12-2009 08:03:00 

Investiturstriden: Kejser-Pave 
 
Kilde 26 – Pave Gregors diktat 
 

1. Hvordan beskriver Pave Gregor sin egen magtposition her – giv 
eksempler. Hvad tror du specielt har krænket Kejser Henrik?  
 
 

2. Hvordan beskriver han den romerske-katolske kirke? 
 

 
Kilde 27 – Kejser Henrik afsætter pave Gregor 

3. Hvordan beskriver Kejser Henrik såvel sig selv som pave Gregor? 
 
 

4. Hvordan har Gregor i flg. Henrik opnået sin position som Pave? 
 

5.  Hvad er budskabet til Gregor? 
 

 
 Kilde 28 – Kejseren lyses i band  
6. Hvordan beskriver Gregor her sig selv i begyndelse af teksten? 

 
7. Hvad er det centrale budskab i teksten – og hvor står det? 

 
8. Hvilke argumenter fremsætter Gregor til begrundelse for sin 

beslutning eller hvad er anklagerne mod Kejser Henrik? 
 

 
 Kilde 29 – Kejser Henriks vandring til Canossa 
9. Man har i dag et udtryk som hedder at ’ gå til Canossa’ – hvad 

vil det egentlig sige? 
 

10. Og hvad er så baggrunden for et sådant udtryk? 
 

11. Hvordan beskriver Gregor såvel Henriks som sin egen opførsel, 
ved deres møde i Canossa? 
 
 

 Kilde 30 – Konkordatet i Worms  
12. Hvilke indrømmelser giver h.h.v. Kejser og Pave i dette 

dokument? 
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Korstogene 
 
Kilde 31 - Umars pagt , s. 137-38 
 

1. Hvem var Umar?  
 

2. til hvilket formål skal denne tekst / pagt anvendes? 
 

3. Hvad forpligter de kristne sig til i forhold til muslimerne? 
 

4. Hvad opnår de kristne hvis de følger pagtens anvisninger? 
 
 
 
 
Kilde 32 – Pave Urban opfordrer til korstog (s. 138-141) 
 

1. Giv en karakteristik af kilden – dvs. 
a. hvem skriver teksten  
b. hvordan vil du vurdere kildens troværdighed 

 
2. Hvordan beskrives tyrkerne af Paven? 

 
 

3. Hvad er situationen i Byzans ( Konstantinopel) ifølge teksten? 
 
 

4. Hvilke forskellige argumenter bruger Paven for at overtale 
franskmændene til at tage  på korstog? 
 

5. Hvem frarådes at tage på korstog? 
 

6. Hvilken slet skjult trussel fremsætter Paven til sidst i talen? 
 
 
 


