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Tempelherrernes skat Erling Haagensen Hent PDF Et skattemysterium i den franske landsby Rennes-le-
Château fra begyndelsen af dette århundrede bringer os mere end 3000 år tilbage i historien - og derefter frem
Middelalderen og den sagnomspundne orden Tempelherrerne og deres umådelige rigdomme, som var sporløst

forsvundet, da ordenen blev opløst i 1307.

Ved at sandsynliggøre en historisk forbindelse mellem den danske ærkebiskop Eskil og tempelherrernes
stormester Bertrand de Blanchefort underbygges en hypotese om, at Tempelherrernes største hemmeligheder
kan være gemt på Bornholm, hvor Østerlars Rundkirke udgør centrum for en geometri, der involverer øens

fire rundkirker og otte af øens andre lige så gådefulde middelalderkirker.

Samtidig afslører geometrien et målesystem, der er baseret på en nøjagtig måling af Jordens polære omkreds.
Det dokumenteres, at dette mål er basis i antikkens ægyptiske cubit, den jødiske cubit, den franske toise, den
spanske vara - og den nuværende engelske mil! Konklusionen er, at "nogen" gennem historien og op i vor tid

i hemmelighed beskytter og bevarer bestemte "traditioner".

 

Et skattemysterium i den franske landsby Rennes-le-Château fra
begyndelsen af dette århundrede bringer os mere end 3000 år tilbage
i historien - og derefter frem Middelalderen og den sagnomspundne
orden Tempelherrerne og deres umådelige rigdomme, som var

sporløst forsvundet, da ordenen blev opløst i 1307.

Ved at sandsynliggøre en historisk forbindelse mellem den danske
ærkebiskop Eskil og tempelherrernes stormester Bertrand de

Blanchefort underbygges en hypotese om, at Tempelherrernes største
hemmeligheder kan være gemt på Bornholm, hvor Østerlars

Rundkirke udgør centrum for en geometri, der involverer øens fire
rundkirker og otte af øens andre lige så gådefulde middelalderkirker.

Samtidig afslører geometrien et målesystem, der er baseret på en
nøjagtig måling af Jordens polære omkreds. Det dokumenteres, at
dette mål er basis i antikkens ægyptiske cubit, den jødiske cubit, den
franske toise, den spanske vara - og den nuværende engelske mil!
Konklusionen er, at "nogen" gennem historien og op i vor tid i
hemmelighed beskytter og bevarer bestemte "traditioner".
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