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Meget har været skrevet om den gruppe af 1200-tallets krigermunke kendt som Tempelridderne. Nogle
forfattere, som f.eks Dan Brown i Da Vinci Mysteriet portrætterer dem som folkehelte, der er blevet
uberettiget anklaget. Andre er uenige og mener, at Tempelridderhistorien var indbegrebet af grådighed, bedrag
og afgudsdyrkelse. Hvem var Tempelridderne, og hvad er deres arv. I bogen Tempelridder Essays har
forfatteren og historikeren Oddvar Olsen i sit forsøg på at udfolde mysteriet samlet en række af artikler af
førende eksperter på området. Man vil få svar på interessante spørgsmål som: - Tilbad Tempelridderne en
afgud? Tilbad de et hoved i ærbødighed? - Repræsenterede det Johannes Døberen? - Hvad fandt
Tempelridderne i ruinerne af Kong Salomons Tempel? - Beholdte Tempelridderne Den Hellige Gral eller
Pagtens Ark? Denne bog Tempelridder Essays tilbyder den nysgerrige og videbegærlige læser en indsigt i
livslange forskerresultater. Det er en helt særlig samlig unikke essays skrevet af Lynnn Picknett
(Tempelherrernes Indsigt), Robert Lomas (Hiram Key- serien), Ani Williams, Stephen Dafoe, Sandy
Hamblett, Vincent Zubras, Yuri Leitch, Dr. Karen Ralls (forord) og Oddvar Olsen.
www. Han var også hertug av Normandie, hertug. Tempelridder essays gamle mysterier, hemmelige
selskaber & den hellige gral by Oddvar Olsen 219 Pages, Published 2009 ISBN-13:. hjælper Richard

Løvehjerte tilbage på tronen, og når i øvrigt også at slå den onde tempelridder Guy de Gisbourne ihjel. com
gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij bol. Læs om
Tempelridder essays i kategorien Historie/mytologi med ISBN nr. Nej. Jump to.
Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste. Som ny Forlag: Lemuel Books - … Wandering Templars
and Complaining Hospitallers: the Fate of the Knights Templar in the County of Flanders (1284-1332).
Denne militære orden innvirket. 08. 200 kr Læs mere. 00.
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