
Spørgsmål til kapitel 10 (i felter) 
 

 

Gør rede for Det Byzantiske Rige og forklar 
årsagerne til dets svækkelse i løbet af 900- 

og 1000-tallet (afsnit 58-60). 

Gør rede for seldsjukkernes angreb på Det 
Byzantinske Rige og for slaget ved 

Manzikert i 1071 (afsnit 60). Inddrag 

kilderne tekst 125 og tekst 152 til at 
illustrere, hvordan den tyrkiske invasion 
påvirkede f.eks. det armenske folk i 

Lilleasien? 

Hvor mange gange henvendte byzantinske 

kejsere sig til paven i Rom for at bede om 
militær hjælp fra Vesteuropa imod 
seldsjukkerne? (afsnit 60) 

Gør rede for udviklingen i Vesteuropa i 

tiden op til korstogene. Hvorfor var Europa 
langt stærkere og bedre organiseret i 
højmiddelalderen fra omkring år 1000 end 
det havde været under den muslimske 

erobringsfase i den tidlige middelalder fra 
ca. 700? (afsnit 61) 

Gør rede for feudalsamfundet – inddrag 
modellen (illustration nr. 46) i afsnit 62 – 

og forklar, hvorfor feudalsamfundet i 

højmiddelalderen var velegnet til at 

mobilisere krigere f.eks. til et korstog? 

(afsnit 62) 

 

Forklar forholdet mellem feudalherre og 
vasal og mellem vasallerne og fæstebønder 

(afsnit 62). 

Gør rede for kirkereformbevægelsen og for 

investiturstriden og forklar, hvordan det 

danner baggrund for korstogsbevægelsen 

fra 1095? (afsnit 63-64) 

 

Hvilke problemer var opstået i den kristne 

kirke i feudalsamfundet og hvorfor? (afsnit 

63-64) 

Hvad gik kirkereformbevægelsen ud på og 

hvilken rolle spillede klostret i Cluny? 

(afsnit 63-64) 
 

Hvad gik investiturstriden ud på? (afsnit 

64) 

Hvilke tanker gjorde pave Gregor d. 7. sig 
om et korstog mod tyrkerne og til hjælp for 

Det Byzantinske Rige (afsnit 64)? Inddrag 

evt. tekst 154 

 
 

Hvad havde kirkereformbevægelsen med 
korstogsbevægelsen at gøre? 

Hvad havde investiturstriden med 

korstogsbevægelsen at gøre? 

Hvordan hang kampene mellem kristne og 

muslimer i Spanien sammen med 
korstogene (afsnit 64)? 

 

Hvordan hang kampene mellem de kristne 
normannere og muslimerne i Syditalien og 

på Sicilien i 1060-1091 sammen med 
korstogene (afsnit 64)? 

Hvordan blev pilgrimstanken integreret i 
disse kampe i Spanien, Syditalien og på 

Sicilien før 1095? (afsnit 64) 


