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NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM.

»Ikke os, Herre, ikke os, men alene dit navn skal have æren.«
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Forord

Bornholms Mysterium udkom første gang i 1993. 
I de forløbne 20 år er der sket en hel del.
Mysteriet om de bornholmske middelalderkirker har vist sig at inde-

holde kimen til en ny international forståelse af den europæiske viden-
skabshistorie. 

Samtidig viser mysteriet sig at indeholde dokumentation for den katol-
ske kirkes undertrykkelse af en renæssance, der var på vej allerede i slut-
ningen af 1100-tallet - altså hele 400 år før det endelig lykkedes viden-
skabsmænd i Europa at få magt nok til at ændre kirkens »videnskabeli-
ge« dogmer.  

Det er klart, at så radikale ændringer i vores etablerede historiske bil-
lede vil møde skepsis. 

Husk på, at vores nuværende historikere har indlært det etablerede 
historiske billede gennem årelange studier – og nu selv docerer billedet 
videre til kommende generationer. 

Det piller man ikke ved uden at møde modstand.
Argumentet mod den geometri, der beskrives i denne bog, har først 

og fremmest været, at den er opstået ved tilfældigheder. Fordi, (under-
forstået: det siger sig selv, at) »det kunne man ikke« på Bornholm på 
dette tidspunkt af historien.

Det er en påstand.
Modstanderne har derefter søgt at sandsynliggøre denne påstand ud 

fra følgende argument: Har man det antal kombinationsmuligheder, 
som opstår, når man forbinder 15 kirker med rette linjer, vil den geome-
tri, vi finder på Bornholm, opstå ved tilfældigheder. 

Det er også en påstand. 
Modstanderne (læs: etablerede historikere i det akademiske miljø) 

mener således at kunne bekræfte deres første påstand ved at fremsætte 
yderligere en påstand. Det er selvfølgelig ikke videnskab! 

Den sidste påstand er efterfølgende blevet undersøgt af en af vore 
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internationalt mest anerkendte eksperter i statistisk analyse, professor 
N.C. Lind, University of Waterloo, Canada. Lind konkluderer, efter 
flere omfattende analyser af geometrien,1 at »In this case the evidence 
strongly supports the hypothesis of deliberate design«. Professor Lind påviser 
således ved videnskabelige metoder, at det er højst usandsynligt, at den 
geometri mellem de bornholmske middelalderkirker, der dokumenteres 
i denne bog, vil kunne opstå »af sig selv«.

Dermed modbevises både påstand 1 og påstand 2, som et antal af vore 
etablerede historikere har klynget sig til for at feje argumenterne i denne 
bog ind under gulvtæppet!

Det næste, der melder sig, er så naturligt nok to spørgsmål:
1: Hvem udførte dette arbejde?
2: Hvad var formålet?
Det er disse spørgsmål, der har været udgangspunkt for den research, 

jeg har foretaget gennem de forløbne 20 år, og som efterfølgende har 
resulteret i bøgerne Tempelherrernes Skat, Bornholms Rundkirker, og Sig-
tet for Tavshed  - og som fører frem til den konklusion, jeg nævner her i 
indledningen.

Det har til gengæld medført en forstærket modstand fra de akademi-
ske kredse, fordi jeg i svaret på disse spørgsmål er blevet konfronteret 
med den sandsynlige mulighed, at »bagmændene« tilhører middelalde-
rens mest kontroversielle ridderorden: Tempelridderne.

Det forholder sig nemlig således, at vi ikke har et eneste dokument, 
der dokumenterer, at der har været repræsentanter for Tempelridderne 
i Danmark – og derfor altså heller ikke på Bornholm. Derfor kan det – 
ifølge de etablerede historikere – »naturligvis« ikke være Tempelriddere, 
der står bag.

Det skal man så stille op imod, at de bornholmske middelalderkir-
ker menes bygget, mens Eskil var ærkebiskop i Lund og havde suveræni-
tet, ikke alene over øens kirker, men også over ¾ af kongens ejendom på 
Bornholm. Tempelriddernes egentlige stifter var den burgundiske adels-
mand, abbed Bernhard af Clairvaux. Tempelriddernes bagmænd kom 
alle fra de burgundiske adelsslægter. Bernhard var desuden den drivende 
kraft bag cistercienserordenens store udbredelse efter ordenens stiftelse 
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i Burgund, og Bernhard var en meget, meget nær ven af Eskil. Venskabet 
medfører blandt andet, at Eskil får oprettet et stort antal cistercienser-
klostre, som Herrevad i Skåne, Vitskøl og Esrum, hvilket sikrer en mas-
siv repræsentation af Bernhards cisterciensere i Danmark. Men tilsyne-
ladende altså ingen Tempelriddere!

I begyndelsen af 1200-tallet står Valdemar II Sejr i spidsen for en 
mægtig korstogsflåde, der i flere omgange sejler op gennem Østersøen, 
tæt forbi Bornholm, for at erobre og kristne Estland, hvilket også sker 
i 1219, i samarbejde med den afdeling af Tempelridderne, der er blevet 
stiftet i Riga under navnet Sværdridderne.

Valdemar var på dette tidspunkt gift med prinsesse Berengaria, datter 
af Portugals kong Sancho I. Sancho I’s far var Alfonso I.

Alfonso I var Portugals første konge. Han havde en ledende stilling i 
Tempelridder ordenen, og det var ordenen, der stod bag stiftelsen af det 
nye kongerige Portugal. Alfonso var desuden søn af hertug Henrik af 
Burgund, som er fætter til Bernhard af Clairvaux.

(Valdemar II’s børn med Berengaria danner arvefølgen i Det Danske 
Kongehus, som altså på denne måde er i familie med Bernhard af Clair-
vaux.)

På trods af alt dette findes der nøjagtig lige så mange dokumenter om 
Tempelriddere i Danmark, som der findes dokumenter om, hvem der 
byggede de bornholmske rundkirker, nemlig O.

Det er mildest talt mærkeligt.
Havde Tempelridderne noget at skjule?
Svaret på dette spørgsmål danner afslutningen på min research og vil 

blive publiceret i min næste bog.
Nærværende bog indeholder visse elementer, som jeg efterfølgende 

har måttet korrigere. Men opdagelserne, der redegøres for i Borholms 
Mysterium, har dannet ryggraden for al videre research. De tanker, jeg 
her gør mig vedrørende symboler og hellig geometri, står tilbage som 
et vigtigt udgangspunkt for forståelsen af formålet – også selv om den 
videre research senere har afsløret et ægte, videnskabeligt formål med 
geometrien. Man må nemlig huske, at på dette tidspunkt af historien 
skelnes der ikke mellem videnskab og religion.
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Lad mig slutte med et eksempel på, at modstanden i Danmark mod 
mine hypoteser ikke nødvendigvis deles af internationale historikere. 
En af de internationalt mest anerkendte middelalder historikere, profes-
sor Norman Davis, skriver om kongeriget Burgund i sin bog: Vanished 
Kingdoms, The History of Half-forgotten Europe fra 2011. Davis bruger de 
fire første sider om Burgund til at fortælle om Bornholm, idet han siger: 
»Den traditionelle forestilling, at Bornholm kan forbindes med burgun-
dernes præhistoriske vandringer, er fuldstændig troværdig«.2 Med andre 
ord, de burgundiske adelsslægter, der stifter Tempelridderne, har sand-
synligvis haft et familiært forhold til denne hellige ø. Davis skriver vide-
re: »Den største interesse knytter sig i dag til de gådefulde rundkirker, 
som Tempelridderne byggede i den sene middelalder«.3 Som kilde hen-
viser professor Davis til min bog: The Templars Secret Island, der udkom 
i England i 2003. 

København, oktober 2012
Erling Haagensen

1 1: On the Alignments of Bornholm’s Medieval Churches, META 2, 2002
 2: Bayesian analysis of a landscape geometry, 2005, www.merling.dk/Nord2.html
2  Side 89
3  Ibid
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Introduktion

Vi skal i det følgende bevæge os mere end 800 år bagud i tiden.
Vi skal til middelalderen - og korstogstiden.
Vi skal beskæftige os med et begreb, vi kalder for »kristen mystik«.
Begrebet dækker over eksistensen af en kristen, såkaldt mysteriekult - 

i realiteten et hemmeligt broderskab med en særlig indgangsvinkel til for-
ståelse af Guds eksistens.

Ordet »mysterium« giver associationer om røgelse, magiske ritualer og 
hemmelige formler.

Men det er kun en del af fænomenet religiøs mystik.
Fra en anden betragtning repræsenterer mysteriet en strengt logisk og 

videnskabelig indgangsvinkel til religionen.
Disse to sider er lige vigtige. Det, der tilstræbes, er en »forståelse« af 

Gud - både intellektuelt og følelsesmæssigt.
Vi skal se, at den kristne mystik hviler på den antikke verdens myste-

riekulter.
I det følgende fanger vi sporet efter et middelalderligt, intellektuelt 

broderskab - og sporet fører til overraskende opdagelser.
Vi skal se, at de »indviede« dyrkede visdommens gudinde: »Sophia«. 

Og vi skal se, at deres visdom og viden om universet var på et betydelig 
højere niveau, end vi hidtil har forestillet os.

Vi skal forbløffet konstatere, at deres filosofiske beskrivelse af univer-
set på en lang række områder er i nøje overensstemmelse med vor sene-
ste, videnskabelige erkendelse. Astro-fysikernes nuværende forestilling 
om universets skabelse ved »the big bang« er til mindste detalje i over-
ensstemmelse med »traditionen« - det vil sige den ældgamle beskrivel-
se af universets oprindelse - kryptisk tilgængelig i religiøse og alkymisti-
ske skrifter.

Vi skal som sagt tilbage til korstogstiden - brydningstiden, hvor Kri-
stendommen vandt ny udbredelse - og hvor det kristne Europa fik magt.

Sporene begynder med den mystiske, kristne orden »Tempelherrerne«.
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Sporene fører os også til et bestemt område i Sydfrankrig, som er 
omgærdet med så mange gåder: Området omkring Rennes-le-Château. 
Her havde Tempelherrerne nogle af deres vigtigste bastioner. Og her 
eksisterede en anden religiøs bevægelse, som også dyrkede kristne myste-
rier: Katharerne.

De to religiøse bevægelser led samme skæbne: De blev anklaget af 
Inkvisitionen - og deres tilhængere blev brændt.

Kættere, hævdede den katolske kirkes magthavere.
Hvad var det, der var »kættersk«?
Var det i virkeligheden viden - og visdom? På samme måde, som det 

for den katolske kirke var »kætteri« at udbrede kendskabet til solsyste-
met og naturlovene?

Disse spørgsmål er i høj grad relevante. For i det følgende skal vi se, at 
den kristne mystik hvilede på et solidt, videnskabeligt grundlag.

Det spor, vi følger, vil afsløre, at de middelalderlige »indviede« - dyr-
kerne af den kristne mystik - havde en forbløffende indsigt i matematik 
og geometri.

Denne viden har ikke været udbredt til almenheden. Den har - af 
grunde, som vi ikke kender svaret på - været anset for »hellig«, det vil 
sige hemmelig.

At viden har kunnet holdes indenfor en snæver kreds af »indviede« i et 
hemmeligt broderskab er der for nogle år siden givet fascinerende eksem-
pler på og overraskende dokumentation for i Baigent, Leigh og Lincolns 
bog: »Det hellige blod og den hellige Gral - mysteriet om Tempelherrer-
ne og Jesu efterkommere«.

I nævnte bogs dokumentation optræder en stadig eksisterende, hem-
melig orden: »Prieuré de Sion«, der som stormestre angiveligt har haft 
nogle af vor civilisations mest fremtrædende videnskabsmænd og kunst-
nere. For eksempel Isaac Newton og Leonardo da Vinci.

For os er det relevant at nævne netop denne orden. For den hævder at 
være den oprindelige grundlægger af »Tempelherrerne«!

Tempelherrerne, som vi skal stifte et meget nært bekendtskab med, er 
af historien blevet udnævnt til at være vogtere af »Den hellige Gral«.1

Netop Grals-myten er et eksempel på de mytologiske legender, der er 
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så typisk for den symbolik, der omgærder mysteriedyrkelsen. Et andet 
eksempel er myten om Jason og »Det Gyldne Skind«.

Begge myter har riddere og hemmelige broderskaber knyttet til sig. 
Og selv om Gralsfortællingen er en rent kristen myte og historien om 
Argonauterne, Jason og Det Gyldne Skind tilhører antikken - er begge 
myter blevet udgangspunkt for kristne mysterier.

Flere af disse »ridderordner« vil i det følgende krydse vores spor.
Men det afgørende - det, der først og fremmest skal vise os vej gennem 

labyrinten - er geometri.
Den geometri, vi skal beskæftige os med, skal opfattes symbolsk - og 

det vil der blive givet let forståelige eksempler på.
Den er, som vi skal se i kapitel 12, »Guds sprog«. For de »indviede« var 

geometrien bindeleddet mellem det jordiske og det guddommelige.
Den grundlæggende tankegang var: Gud skabte verden med en pas-

ser.
»Det ny Jerusalem«, som korsridderne skulle gøde jorden for, var byg-

get over Biblens mål fra Salomons Tempel. Der var tale om bestemte 
mål - om en bestemt geometri.

Hvor vigtig denne filosofi har været for »de indviede« - for dem, der 
udgjorde kernen i broderskabernes mysterier - har vi vanskeligt ved at 
sætte os ind i.

Men vi skal med al tydelighed se, at geometrien var et uhyre vigtigt 
element.

Langt væsentligere for vore middelalderlige forfædre, end vi tidlige-
re har vidst.

Når vi når til vejs ende i dette overraskelsernes landskab - når vores 
øjne er blevet åbnet, så vi er i stand til at se det usynlige - så bliver en 
naturlig konklussion:

Den »esoteriske« (hemmelige) kerne i korstogstidens ordner som for 
eksempel Tempelherrerne (og deres mere fredelige fætre: Cistercienser-
ne) havde andet og mere at udrette end at gøre menneskene kristne.

De »kultiverede« og »kristnede« selve den jord, som Kristendommen ero-
brede!

De gjorde det ved at udbrede de geometriske principper for »Det ny 
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Jerusalem« over hele det landområde, de underlagde. Ikke alene lod de 
principperne indbygge i arkitekturen i kirker og katedraler - men de 
strukturerede hele det kristne landskab i overensstemmelse med sakral geo-
metri!

Dette er formentlig, hvad man vil finde i stor udstrækning, hvis vi 
i fremtiden retter vores opmærksomhed mod dette aspekt af korstogs-
tidens virksomhed.

Foreløbig har vi to eksempler.
Et i Sydfrankrig, som er dokumenteret af Henry Lincoln i bogen »The 

Holy Place«.
Og ét på Bornholm.
Den geometri, som vi skal se vokse frem her, er overordentlig præcis.
Den er alle steder i systemet afsat med vinkler, hvis nøjagtighed afvi-

ger med mindre end 0,2 grader fra det absolut præcise mål.2
Mange steder er der overhovedet ingen (målelig) unøjagtighed.
I en tabel side 174-75 er kirkernes koordinater anført.
Det vil sige, at enhver med en lommeregner og kendskab til den 

almindelige pythagoræiske læresætning kan regne systemet efter.
Jeg håber, nogle af læserne vil finde fornøjelse ved at gøre det.
Til beroligelse: Det er ikke nødvendigt at have en matematisk stu-

dentereksamen for at forstå geometrien - på samme måde, som det hel-
ler ikke er nødvendigt at kende de enkelte toners frekvenser for at nyde 
musik.

Skønheden i de geometriske figurer kan opleves af alle.
Afsløringen, der skal gøre det usynlige synligt, sker skridt for skridt - 

som i en god krimi.
God fornøjelse!

1 For eksempel i Wolfram von Eschenbach’s »Parzival«.
2 Hvad vil det sige? En tændstik er ca. 2 mm tyk. Holder vi den frem for os i 

en udstrakt arm, vil den være ca. en halv meter fra øjet. Prøv at se, hvor meget  
den dækker af landskabet. Det er ikke meget. Men det svarer til lidt mere end  
0,2 grader. Unøjagtigheden er overalt i geometrien på Bornholm mindre end 0,2 
grader.
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1
Den gådefulde ø

Vi skal i gang med et ægte mysterium.
Vi skal afsløre hemmeligheder, man engang kunne risikere livet ved 

at røbe. Og vi skal samtidig se, at disse hemmeligheder ikke er uskyldigt 
»hokus-pokus«, men skjuler en viden og indsigt i naturen og dens lov-
mæssighed, som ligger langt over, hvad vi tidligere har ment, vore for-
fædre besad.

Inden vi går i gang, må vi gøre os klart, at den verden, vore forfædre 
boede i, var meget anderledes end vores.

Den var ikke kun anderledes, fordi vore forfædre ikke havde de tek-
niske hjæpemidler, vi har i dag. Den var også anderledes, fordi vore for-
fædre havde en helt anden måde at tænke på.

Det kan være svært for os at forstå vore forfædres handlinger - fordi vi 
har svært ved at forstå den baggrund, - den drivkraft - der var til disse 
handlinger.

I denne historie er det vigtigt at forstå, at det, vi kalder »overnaturlige 
kræfter« ikke hørte under overtro. Det var en realitet for vore forfædre.

Overnaturlige kræfter var et af samfundet kirken og staten accepteret 
fænomén.

Engle og djævle for eksempel var reelle væsner - ikke kun forekom-
mende i litteratur og billedkunst. Det overnaturlige indgår selvfølgeligt i 
tidens retsvæsen og videnskab.

Inkvisitionen, hekseprocesserne og lignende eksempler fra datidens 
jura er for os stort set uforståelige.

Men for vore forfædre var den slags klar logik. Fordi for dem var det 
lige så reelt at leve i en verden, der var befolket med overnaturlige væse-
ner, som det er reelt for os at leve i en verden, hvor overnaturlige væsener 
pr. definition ikke findes.
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Dette skal man gøre sig klart, inden vi kaster os ud i vores mysterium.
Vi skal tilbage til 1200-tallet - og kun ved at forsøge at forstå det over-

naturlige - og i denne sammenhæng navnlig det guddommelige - som 
drivkraften til vore forfædres handlinger, vil vi være i stand til at skabe 
os de forudsætninger, der kan sætte det følgende ind i den rette belys-
ning og få en slags logik og mening i mysteriet.

Vi skal starte med at flytte os til en lille, gudsbenådet klippeø midt i 
Østersøen: Bornholm.

Øen har været beboet lige fra det tidspunkt, indlandsisen trak sig til-
bage efter den sidste istid for ca. 10.000 år siden. Hvad der ligger før det, 
har isen i hvert fald slettet sporene af.

Øen har - specielt i bronzealderen - haft en meget rig kultur - og der 
har været kontakt mellem øens befolkning og landene omkring Middel-
havet. I denne periode er der rejst over 1.000 bautasten på Bornholm.

Nogle ligger i klynger - nogle står alene - spredt over hele øen. Hvor-
for? Hvad var formålet med at rejse disse kæmper i så stort tal på den lille 
ø?

Vi ved det ikke.
De mange bautasten på Bornholm antyder, at øen har haft en særlig, 

religiøs betydning - på et tidspunkt, hvor der var en udstrakt kontakt 
mellem kulturerne i hele Europa og Mellemøsten.

Navnet Bornholm er også et mysterium.
Vi ved, at øen har heddet Burgundenland eller Burgunderholm, og at 

navnet Bornholm kommer derfra.
Det antyder måske en tilknytning til hertugdømmet Burgund (fransk: 

Bourgogne).1
Hvad burgunderne eventuelt kan have haft med denne nordlige klip-

peø at gøre, er en gåde.
Burgundernes oprindelige rige dækkede størstedelen af Sydfrankrig.
Omkring år 530 blev Burgund indlemmet i Frankerriget.
Senere blev det delt i Nedre og Øvre Burgund, og i slutningen af år 

800 opstod hertugdømmet Burgund, som oprindelig omfattede det 
nuværende Bourgogne i Sydfrankrig - men som i årene 12-1300 udvide-
des mod nord, så det endog omfattede store dele af Holland og Belgien.
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I denne periode havde hertugen af Burgund sit hof i den franske by 
Dijon, som blandt andet blev centrum for ridderordenen »Den Gyldne 
Vlies«2 - en orden for indvielse i kristen mystik.

Vi skal snart se, at der på Bornholm i høj grad er tale om forbindelser 
- både til kristen mystik - og til det særlige område i Sydfrankrig, hvor 
burgunderne havde deres udspring.

Men samtidens historieskrivere er tavse om disse forbindelser. Der er 
ingen dokumenter - ingen skriftlige kilder.

De første historiske oplysninger, vi har om Bornholm, stammer fra en 
indberetning til kong Alfred den Store af England (ca. 849-99) fra en 
engelsk købmand, Wulfstan.

I en rejse-rapport fra Østersøen skriver han til kongen, at »thonne  
Burgendaland væs uns on bæebord, and tha habbat him sylf Cyning.« 
(Burgendaland var på vores bagbords side - og de har deres egen konge.) 
(2)

Når vi når frem til 1200-tallet - det århundrede, vi skal beskæftige os 
med - var Bornholm blevet underlagt den danske konge - og Kristen-
dommen var indført.

Bornholmerne selv var måske ikke særlig kristne på den tid. Men vi 
ved, at der blev opført 15 meget ejendommelige stenkirker på øen. Det er 
de kirker, der udgør kernen i vores mysterium.

Det almindeligste i den tidligste Kristendom var, at man byggede træ-
kirker først - og at stenkirkerne kom senere.

Ejendommeligt nok er der ikke fundet nogen trækirker på Bornholm.
I »Knytlinge Saga« - en islandsk saga, der er nedskrevet i 1200-tallet - 

fortælles der om Bornholm, at øen har »12 kongsgårde og 14 kirker« (3).
Men sagaen fortæller også en historie, der tyder på, at bornholmerne 

selv ikke var særlig kristne.
I begyndelsen af år 1000 var kongsgårdene forlenet af en mand, der 

hed Åge. Da han døde, skulle Knud den Store (1018-35) udnævne en 
efterfølger - og det blev Eigil Ragnarssøn.

Eigil bestyrer kongsgårdene og lever samtidig i sus og dus, med mange 
folk i sit brød og med mange fester. Han financierer det ved at drage på 
plyndringstogter langs Østersøens bredder om sommeren.
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Under et af disse togter drikker Eigil blod - og det kommer til at koste 
ham livet.

Selve episoden er uskyldig nok. Eigil har været i kamp med sin flåde 
- efter kampen tørster han skrækkeligt - men vandtønderne i båden er 
slået i stykker og drikkevandet er flydt ned i bunden af skibet, hvor det 
har blandet sig med blodet fra de sårede under kampen. Eigil dypper sin 
hjælm i vandet og drikker.

Episoden kommer kongen for øre, og han indskærper Eigil, at det er 
hedensk at drikke blod - og at Eigil skal henvende sig til præsterne og 
skrifte for det.

Eigil har imidlertid ikke meget med præsterne at gøre. Han efterkom-
mer aldrig kongens ordre - og da kongen senere erfarer om et norsk skib, 
som Eigil har plyndret og brændt, rejser Knud den Store selv til Born-
holm, lader Eigil tage til fange og hænger ham. (4)

Det virker ikke som om Kristendommen har haft særlig meget tag, 
hverken i Eigil eller hans mænd.

Det bekræftes til dels af fundet af en meget tidlig, kristen kirkegård - 
formentlig fra omkring det tidspunkt, Knytlige Sagaen refererer til. Der 
er enkelte, små offergaver med i graven. Det er som om man nok er krist-
ne - men alligevel inderst inde stadig tror på de gamle guder. (5)

Denne kirkegård ligger mærkeligt nok langt fra de 15 stenkirker, vi i 
det følgende skal beskæftige os med.

Der har formentlig været en trækirke her - men hvorfor blev en af 
stenkirkerne så ikke lagt på samme sted, sådan som det ellers var almin-
deligt andre steder i landet?

Følger stenkirkerne på Bornholm deres eget system? Blev de lagt på 
helt andre steder og efter andre kriterier?

Og i så fald - hvad var det for kriterier, der bestemte stenkirkernes pla-
cering?

Disse spørgsmål vil blive søgt besvaret. Svarene vil føre os vidt 
omkring, afsløre hemmeligheder og vende op og ned på nogle af vores 
mest vante forestillinger.

Men lad os begynde med begyndelsen.
Vi kan konstatere, at de 15 stenkirker på Bornholm er anderledes, end 
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kirkerne er i det øvrige Danmark. De er på mange måder gådefulde. 
Fire af dem er runde. De øvrige har haft meget specielle vesttårne.

Kirkernes ejendommelige udformning gør det naturligt at stille det 
spørgsmål, om konstruktionen kan være inspireret af kirkebyggeriet i 
det øvrige Europa. Kan de bornholmske middelalderkirker for eksem-
pel på nogen måde have fælles træk med de store katedraler, vi kender fra 
andre dele af Europa?

Det fortælles om katedralerne, at de er bygget af »frimurere«, det vil 
sige af bygmestre, der er blevet »indviet« i særlige hemmeligheder. Hem-
meligheder, som blandt andet omfattede målene i Salomons Tempel. 
Disse »frimurere« rejste rundt i Europa og byggede katedraler over disse 
hemmelige mål og forhold, siges det.

Vi ved ikke, hvor meget der er sandt i den historie. Men karakteri-
stisk for katedralerne er, at der er et fælles symbolsprog indbygget i såvel 
udsmykningen som i selve katedralernes arkitektur. (6,7,8,9)

De symboler, der anvendes i katedralernes arkitektur, kan kaldes arke-
typisk geometri - de findes i forbindelse med religiøse bygninger over 
hele verden!

Et af de væsentlige elementer i dette symbolsprog er forholdet mellem 
cirklen og kvadratet. (Se næste side).

Siden i kvadratet er uforenelig med diagonalen. Cirklen er uforenelig 
med både siden og diagonalen.3

Man kunne derfor forestille sig, at netop disse matematiske forhold, 
der går igen overalt - i de græske templer og i Egyptens pyramider - i de 
muslimske moskeer og i de jødiske synagoger - i helligdomme i Indien, 
Japan, Kina og Sydamerika - af bygmesteren er brugt til at symbolisere 
det uforenelige, som tanken ønsker at forene: Det jordiske - og det gud-
dommelige.

Kort sagt, den sakrale arkitektur symboliserer det uforenelige, som 
arkitekturen er skabt til at forene i netop den bygning, arkitekturen har 
skabt.

Katedralerne har altså et indbygget symbolsprog.
Spørgsmålet er om dette »sprog« kan genfindes i de bornholmske kir-

ker?
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De bornholmske middelalderkirker kan ikke umiddelbart sammen-
lignes med katedralerne. Alligevel er der flere detaljer, der kan tages som 
tegn på, at »indviede« har været medvirkende ved opførelsen.

Først og fremmest den omstændighed, at fire af de bornholmske mid-
delalderkirker er runde.

Kirkernes grundplan i de fire rundkirker har fælles træk. Den består 
af tre cirkler.

Tre af rundkirkerne er i tre etager - og formentlig har alle fire haft tre 
etager.

Cirkelformen og den gentagne brug af tallet tre i højde og længde 
antyder, at kirkerne er bygget i overensstemmelse med den sakrale, geo-
metriske tradition.

Karakteristisk for alle fire rundkirker er, at lofterne bæres oppe ved at 
være bygget i en buegang fra ydermuren ind til en central søjle. Dette 
er en så speciel konstruktion, at den kun findes ganske bestemte steder 
i det øvrige Europa. Alle disse steder er det »Tempelherrerne«, der har 
stået for konstruktionen!

Cirklen med det indskrevne kvadrat. Figuren indeholder tre uforenelige stør-
relser.
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Deres kirker ud over Europa har desuden en lang række andre lighe-
der med de bornholmske rundkirker! (11).

Tempelherrerne var en magtfuld og hemmelighedsfuld orden, der i 
høj grad bærer præg af »indviede«. Som vi skal se, har de blandt deres 
aktiviteter beskæftiget sig med kristen mystik, hvortil hører talmagi - og 
geometri.

Ordenen var formentlig den mest velorganiserede bevægelse, der over-
hovedet har været i Europa - og karakteriseret ved kreative løsninger på 
snart sagt alt.

Deres fæstningsværker var teknologiske vidundere, der gjorde det 
muligt at opretholde et forsvar med ganske få mand.

De var samtidig utroligt velfunderede i pengesager - og indførte en 
ordning, hvor pilgrimsrejsende kunne indbetale deres værdier i et af 
ordenens kommanderier - og få værdierne udbetalt længere fremme på 
rejsen, når der var behov for det.

De var således både i rejse-branchen og i bank-branchen, og havde 
monopol begge steder.

Har vi krydset sporene efter denne middelalderens mest gådefulde, 
hemmelige orden?

Er der andre indicier for, at ordenen kan have opereret på Bornholm i 
den periode, hvor kirkerne blev bygget?

Lad os i det følgende se lidt nærmere på, hvem »Tempelherrerne« 
egentlig var.

1 Den store, danske historieskriver, Saxo Grammaticus, der skriver i 1100-tallet, 
kalder øen for Burgunda (1). Øen omtales også som Burgendaland (Wulfstan) 
eller Burghundæholm (flere).

2 Vlies = skind.

3 Et kvadrat er som bekendt en firkant, hvor alle fire sider er lige lange. Et sådant 
kvadrat har en diagonal (linien fra hjørne til hjørne, tværs gennem kvadratet). 
Denne diagonal vil også være diameter i den cirkel, der omskriver kvadratet. På 
figuren side 18 ser vi en cirkel med et indskrevet kvadrat og kvadratets to diago-
naler, der samtidig er diametre i cirklen. Cirklens centrum ligger i diagonalernes 
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skæringspunkt - og den halve diagonal er cirklens radius. Dette symbol udtryk-
ker talmæssige forhold, der går igen i de græske templer, Egyptens pyramider, 
de muslimske moskeer og de europæiske katedraler. Det er talmæssige forhold, 
som »driller« den menneskelige forståelse - fordi der er flere uforenelige forhold. 
Det er uheldigt, for vi bruger netop tal til at udtrykke forhold. Tager vi udgangs-
punkt i tallet 1, er 2 = 2 x 1, 3 = 3 x 1 osv. På den måde kan vi udtrykke alle hele, 
positive tal, og der er selvfølgelig uendelig mange af dem - (ligegyldigt hvor stort 
et tal, vi vælger, kan vi altid lægge en til og derved få et tal, der er større). Vi kan 
også dele tallet 1 i 2 lige store dele. Så får vi 1/2. Vi kan dele 1 i uendelig mange 
dele - og ligegyldigt hvor lille en del vi vælger - så kan vi altid dele den og derved 
få en del, der er mindre. Vi kan lægge delene sammen og få nye dele og så videre. 
Disse dele er også tal (som vi vælger at kalde ægte brøker). Men selv om vi på den 
måde har uendelig mange tal og kan vælge at lade dem være uendelig store eller 
uendelig små - så har vi ikke dermed alle tal i verden. Langt fra!

 Det er det, der demonstreres i symbolet på figuren.
 Hvis vi sætter siden i kvadratet til 1 - så er det ikke muligt med nogen af de før-

nævnte tal at udtrykke længden på diagonalen i kvadratet!
 Den er simpelt hen et helt andet tal, nemlig det tal, der ganget med sig selv giver 

2. Det tal kan ikke skrives som et helt tal eller som en brøk af hele tal - og vi vælger 
at kalde det kvadratrod 2 og skriver det som √2. På samme måde som før vil √2 
kunne give en helt ny talrække. 2 gange √2, 3 gange √2 og så videre. Og √2 vil 
også kunne deles i uendelig mange dele. Alt sammen nye tal. Det giver basis for 
en hel familie af nye tal, som vi kan kalde »rødder« (af de hele tal). Matematiker-
ne kalder dem også irrationelle tal, det vil sige tal, der strider imod fornuften.

 Endnu morsommere bliver det, hvis vi vil udtrykke længden af cirklens omkreds. 
Det kan vi hverken med rødderne, brøkerne eller de hele tal. Cirklens omkreds 
skal udtrykkes med en helt anden familie af tal, som matematikerne kalder  
transcendentale tal. (Vi skriver omkredsen som 2 gange π gange radius, hvor π 
er det transcendentale tal. I dette eksempel bliver omkredsens forhold til siden  
i kvadratet = √2 gange π). Det er oven i købet muligt at bevise, at der er flere 
transcendentale tal end tal i nogen af de andre talfamilier - selv om der jo er uen-
delig mange tal i hver familie!

 Hele dette univers af tal, der således strækker sig ud over uendeligheden, er 
udtrykt ved det enklest mulige forhold (1, √2 og π) i symbolet på figuren.

 For egypterne for eksempel var forholdet mellem kvadratets side og diagonalen 
så vigtigt, at de havde to måleenheder, cubit og remen, hvis forhold var √2. (10).
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2
Tempelherrernes  
hemmelighed

I år 1095 indkaldte pave Urban 2. til et kirkemøde i Clermont i Fran-
krig.

Kirkemøder var almindelige. Men dette møde var specielt. 
Foruden de kirkelige autoriteter havde Paven også sørget for, at store 

dele af den franske ridderstand var blevet indbudt til mødet. Paven 
havde fået en god idé.

Ideen var en mulig løsning på et reelt problem, som var opstået i for-
bindelse med pilgrimsrejserne til Den Hellige Grav i Jerusalem.

Pilgrimsrejser var god skik på det tidspunkt, selv om Jerusalem var i 
arabernes besiddelse.

Araberne havde hidtil vist sig fra den venlige side, og de kristne havde 
haft fri adgang til de hellige steder - mod betaling, naturligvis.

For araberne havde det været en god forretning. Så længe de kristne 
betalte, blev de behandlet godt.

Sådan var det ikke længere i 1095.
Problemet var opstået, fordi Jerusalem var blevet overtaget af tyrkerne. 

Tyrkerne så ikke rigtig forretningsmæssigt på sagen. De var helst fri for 
de kristne pilgrimme, hvilket Paven naturligvis anså for et stort problem.

På kirkemødet i Clermont redegjorde Paven for problemerne i en 
stærkt følelsesladet tale, tydeligt adresseret til de tilstedeværende riddere. 
Han skildrede malende de kristne pilgrimmes lidelser i Palæstina.

Efter denne lange og lidelsesfulde beretning bekendtgjorde han, at 
Gud ville give syndsforladelse til de riddere, der ville kæmpe for at befri 
Jerusalem.

For Paven havde ideen to sider. For det første ville det måske lykkes at 
erobre Jerusalem og dermed løse problemet med tyrkerne.
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For det andet betød det, at Paven fik en reel hær.
De riddere, der valgte at støtte Paven og gå aktivt ind i kampen mod 

»de vantro«, skulle hæfte det røde kors på sig og sværge troskabed til 
Paven. De kom under Pavens kommando.

Set fra pavestolens side var det en god taktisk manøvre i det politiske 
spil om magten.

Således skabtes baggrunden for de første korsfarer-hære, der blev ud-
rustet af de franske hertuger, grever og baroner, og som snart fik følge-
skab af korsfarerhære fra hele den kristne verden.

Paven på sin side fulgte hurtigt succesen op og nøjedes ikke med at 
udstede syndsforladelse til dem, der kæmpede for Jerusalems befrielse. 
Også kampe på de to andre grænseområder i den kristne verden - ved 
Pyrenæerne og i Balticum - blev af Paven erklæret for »hellig krig« og 
kom ind under korstogshærenes virkefelt.

Jerusalem blev erobret i 1099.
Blandt ridderne i den erobrende styrke var hertugen af Lorraine, 

Godefroy af Bouillion, og hans bror Baudouin. Efter erobringen blev 
Godefroy af Bouillion udråbt til »Den hellige Gravs Beskytter«.

Godefroy lod sig nøje med den titel. Selv om han fra flere sider blev 
opfordret til at lade sig udråbe til konge i Jerusalem, afslog han. »Hvor-
dan kan jeg bære en kongekrone, hvor min frelser bar en tornekrone«, 
skal han have sagt.

Desværre fik Godefroy ikke lov til at være »Den hellige Gravs beskyt-
ter« ret længe. Han døde et år senere, og broderen Baudouin overtog 
beskyttelsen af Jerusalem, der nu blev gjort til et kongedømme med 
Baudouin som konge.

Sådan så situationen ud, da den gådefulde Tempelherre-orden opstod.
Ifølge den franske historiker Guillaume de Tyre, der beretter om begi-

venhederne mere end 60 år senere, blev ordenen oprettet i 1118 med nav-
net »Kristi Fattige Ridderes og Salomons Tempels Orden«.

Grundlæggeren var den franske adelsmand Hugues des Payens, en 
vasal til greven af Champagne.

Hugues dukkede op en dag i året 1118 hos kong Baudouin sammen 
med otte venner.
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De havde fået den gode idé, at de ville beskytte landevejene til Jerusa-
lem, så pilgrimmene kunne rejse i fred for røveriske overfald.

Ni ædle riddere, der skulle beskytte de flere tusinde kilometer lange 
pilgrimsveje til Jerusalem. Det lyder som noget af en opgave for ni 
mand.

Ikke desto mindre blev de tilsyneladene meget hjerteligt modtaget i 
Jerusalem, både af kong Baudouin og af Pavens særlige udsending, Patri-
arken af Jerusalem.

Kong Baudouin stillede omgående en hel fløj af sit palads til de ni rid-
deres rådighed - efter sigende den fløj af bygningen, der var bygget over 
de gamle fundamenter fra Salomons Tempel.

Derfra fik ridderordenen sit navn »Kristi fattige Riddere og Salomons 
Tempels Orden«.

Det var nogle ret luksuriøse omgivelser, de »fattige riddere« omgav sig 
med.

De boede i det kongelige palads i ni år, og ifølge Guillaume de Tyre 
optog de ingen ny riddere i ordenen i disse ni år.

Hvad de har foretaget sig i Jerusalem i de ni år er fortsat en gåde.  
Personligt kan de i hvert fald ikke have beskyttet ret mange pilgrims-
veje.

Alligevel vendte de efter de ni år tilbage til Europa med den besked, at 
de havde løst opgaven!

Her blev de modtaget af Bernhard af Clairveaux.
Ham skal vi lægge mærke til.
Bernhard af Clairveaux var en særdeles usædvanlig personlighed - 

med en foretagsomhed, der har stor betydning for vores historie.
Bernhard havde kort forinden »overtaget« en falleret munkeorden, 

Cistercienserne.
Ordenen var oprindelig blevet stiftet af munken Robert i 1098. 

Han slog sig ned tæt ved byen Dijon i Frankrig (byen med ridderorde-
nen »Den Gyldne Vlies«), hvor grev Odo af Burgund byggede klosteret 
Citeaux (latin: Cistercium) til ham. Ordenen har fået navn efter kloste-
ret.

Vi lægger mærke til, at Burgund her igen dukker op i vores historie.
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Robert døde i 1108, og kort efter var Cistercienser-ordenen ved at gå 
fallit - men blev reddet af Bernhard af Clairveaux.

Med utrolig energi - og med åbenbare financielle muligheder - kastede 
Bernhard sig ind arbejdet med at få ordenen udbredt.

Da Bernhard begyndte sit arbejde kort efter 1108, havde ordenen som 
nævnt kun et enkelt, falleret kloster. I 1153 var det lykkedes at få etable-
ret mere end 300 klostre (heriblandt Esrum i Danmark og få år senere 
Sorø), hvoraf Bernhard personlig grundlagde 69.

Op gennem 1100-tallets sidste halvdel grundlagdes yderligere en række 
Cistercienserklostre i Danmark - og der bestod et personligt venskab mel-
lem Bernhard af Clairveaux og den danske ærkebiskop Eskild af Lund!

Bernhard arrangerede nærmest et triumftog for ridderne ved tilbage-
komsten og udsendte kort efter et dokument, som priste deres dyder og 
gode kristne forehavende.

Det var måske ikke så mærkeligt, for Bernhard var meget nært knyttet 
til Tempelherrerne. En af de ni grundlæggere, André de Montbard, var hans 
onkel!

Bernhard blev en slags protegé for Tempelherre-ordenen.
Hvad havde de ni mænd i virkeligheden foretaget sig i de ni år i Jeru-

salem?
I bogen »Det hellige blod og den hellige Gral« foreslår forfatterne, at 

de ni riddere kunne have været på jagt efter noget bestemt.
Den fløj af det kongelige palads, de fik stillet til rådighed, lå som 

nævnt oven på resterne af Salomons Tempel. Under fløjen var en enorm 
kælder, der gik under navnet »Salomons Stalde«.

Her fortælles det, at de ni riddere havde deres heste.
Var det i virkeligheden arkæologiske udgravninger, de var i gang med? 

Ledte de efter noget bestemt i ruinerne fra Salomons Tempel?
Lad os kort repetere den rækkefølge, vi kender:
Burgund er hjemstedet for ridderordenen »Den Gyldne Vlies« - en 

orden for indvielse i kristen mystik.
Grev Odo af Burgund hjælper en munk med at stifte en ny munke-

orden - og bygger et kloster. Bernhard interesserer sig for ordenen og  
klosteret. Hans onkel drager til Jerusalem på en opgave, sammen med 
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otte venner. De bor i ni år oven på resterne af Salomons Tempel. Deref-
ter kommer de hjem og erklærer deres opgave for udført.

Umiddelbart efter deres hjemkomst vokser både Cistercienserordenen 
og Tempelherre-ordenen til Europas mest magtfulde organisationer.

Er der en sammenhæng?
Kan Bernhard i klosterets annaler have fundet en hemmelighed - en 

henvisning til ét eller andet, der har med Salomons Tempel at gøre?
Er det derfor, Bernhards onkel rejser til Jerusalem sammen med otte 

venner? Leder de efter denne hemmelighed i resterne af Salomons Tem-
pel?

Får de derved noget i deres besiddelse, som får samtlige Europas kro-
nede hoveder til at bøje sig i ærbødighed og respekt?

Er det forklaringen på den magt og udbredelse, der umiddelbart efter 
bliver Tempelherrerne og Cistercienserne til del?

Tilbage i Frankrig gik det utroligt hurtigt med at udbrede Tempelher-
re-ordenen.

Ved kirkemødet i Troyes i 1128 fik ordenen pavelig anerkendelse som 
en religiøs-militær orden. Hvor hurtigt, ordenens magt voksede, frem-
går af, at 11 år efter ordeners anerkendelse udsender Pave Innocens 2. en 
bulle, hvorefter Tempelherrerne ikke skal anerkende nogen verdslig eller 
gejstlig magt som deres overherre, bortset fra Paven selv. Ordenen var 
således totalt selvstyrende - en stat i staten - kun ansvarlig overfor orde-
nens egne autoriteter - og Paven.

Ordenen samlede sig godser, jord og rigdomme i umådeligt antal. De 
havde besiddelser i Frankrig, England, Skotland, Flandern, Spanien, 
Portugal, Italien, Østrig, Ungarn og Det Hellige Land.

De var i stand til at udlåne store summer til Europas konger og fyrster 
- de kunne overføre penge internationalt: Ved hjælp af en slags veksler, 
der blev skrevet i koder, kunne der indbetales og hæves penge i ordenens 
forskellige tilholdssteder - i realiteten alt det, vi i dag forstår ved moder-
ne bankvæsen.

Samtidig voksede der myter op omkring ordenens ritualer. Det forlød, 
at de stod i ledtog med urene kræfter. Det hed sig, at de dyrkede en gud 
ved navn Baphomet.
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Pave Innocens 3. følte sig på et tidspunkt foranlediget til at irettesætte 
Tempelherrerne for ukristelig adfærd.

Men der var også andre myter omkring dem.
I »Parzival«, Wolfram von Eschenbachs værk fra begyndelsen af 

1200-tallet, er Tempelherrerne vogterne af Den Hellige Gral. Det mere 
end antyder, at Tempelherrerne tillagdes viden om de kristne mysterier.

»Den Gyldne Vlies« og »Den hellige Gral« er to navne for det samme 
magiske objekt.

Der går mange fortællinger om mærkelige ritualer, som ordenen dyr-
kede, og som ikke forekommer kristlige. Meget af denne omtale stam-
mer fra de anklager, der senere blev rejst mod ordenen af Inkvisitionen, 
og de må tages med forbehold, da der på det tidspunkt var politik ind-
blandet.

Der er dog blandt det materiale, der er tilgængeligt om ordenen, så 
meget om deres ritualer, at der ikke kan være tvivl om, at ordenen dyrke-
de kristen mystik.

Ordenen havde også gode forhold til arabere og muslimer og særde-
les gode forhold til Katharerne, en særlig kristen religion. En af ordenens 
mest betydende stormestre, Bertrand de Blanchefort, menes selv at have 
været Kathar.

Katharerne, der bl.a. var etablerede på borge og fæstninger i Lan- 
guedoc i Sydfrankrig, havde en anderledes opfattelse af den kristne reli-
gion - og for deres tro blev de belejret, nedkæmpet og brændt på bålet 
ved det af Paven iværksatte, såkaldte Albigenser-korstog, der startede i år 
1209.1

Også Katharerne menes at have dyrket kristen mystik.
Det gik ikke Tempelherrerne meget bedre, end det gik Katharerne.
I 1306 var de blevet en torn i øjet på den franske konge, Filip den 

Smukke. Han var kommet til at skylde dem penge - og han mente, de 
havde for megen magt.

Han planlagde derfor en velorganiseret aktion, der én gang for alle 
skulle sætte en stopper for Tempelherre-ordenen.

Som vi tidligere har nævnt var Tempelherrerne ikke ansvarlige overfor 
kongen - kun overfor Paven.
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Filip måtte derfor nødvendigvis have Paven på sin side, hvis han skulle 
have kræfter til at røre den magtfulde orden.

Denne forudsætning fik han på plads, da har i 1305 fik valgt sin egen 
kandidat, ærkebispen af Bordeaux, til Pave under navnet Clemens 5.

Filip udstedte nu forseglede ordrer til sine politimestre over hele 
Frankrig med besked om, at forseglingerne skulle brydes ved daggry, fre-
dag den 13. oktober 1307, og at ordrerne derefter straks skulle udføres.

Ordren var at arrestere samtlige medlemmer af Tempelherreordenen i 
det pågældende distrikt.

På den måde opnåede kongen at tage Tempelherrerne »på sengen«.
Men trods det snedige overraskelsesangreb lykkedes det ikke kongen 

at beslaglægge Tempelherrernes enorme rigdomme.
Kongen havde ventet at finde store skatte i Tempelherrernes besiddel-

ser, først og fremmest i deres hovedkvarter i Paris. Men intet blev fun-
det, hverken i Paris eller i noget andet af Tempelherrernes tilholdssteder.

Om de blev advaret - trods alt - og hvor de i givet fald flyttede skatten 
hen - det er en gåde den dag i dag.

Ved de efterfølgende forhør blev der rejst en lang række anklager imod 
dem. For at tilbede Djævelen, spytte på korset og så videre. Anklager, 
der formentlig i stor udstrækning var opfundet af kongens jurister for at 
tjene det formål at få ordenen udryddet med Pavens accept.

Tortur var et almindeligt benyttet forhørsmiddel, og tilståelserne kom 
da også.

På den måde lykkedes det at få de anklagede dømt. Ordenens stor-
mester, Jacques de Molay, blev brændt på bålet i 1314.

Anklager og tilståelser skal på den baggrund tages med et stort forbe-
hold.

Nogle af anklagerne synes imidlertid at være så vedholdende og gen-
nemgående, at der viser sig et mønster. For eksempel den vedholdne 
anklage for at have dyrket en gud ved navn Baphomet.

Et andet eksempel er en bestemt anklage for udførelse af hemmelige 
ceremonier, der omfattede et hoved af en eller anden art.

Således optrådte der under afhøringerne efter anholdelsen i 1307 et 
særligt hoved.
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Ifølge Inkvisitionens protokoller fandt man i det konfiskerede gods 
i Tempelherrernes hovedsæde i Paris et kvindehoved i metal. Det var 
hængslet foroven, og synes at have rummet relikvier. Det beskrives som 
»et stort hoved af forgyldt sølv, særdeles smukt og forestillende en kvin-
de. Indeni lå to hovedknogler, hyllet i klæde af hvidt linned, med yderli-
gere et rødt klæde om. Herpå var anbragt et mærke, på hvilket der stod: 
CAPUT LVIII         . Knoglerne indeni stammede fra en ret lille kvin-
de«.2

Disse gennemgående træk i anklagerne er bekræftelser på, at Tempel-
herrerne dyrkede kristen mystik - hvilket vi skal vende tilbage til.

Først skal vi se på, om der er historiske begivenheder, der kan sætte 
»Tempelherrerne« og de bornholmske kirker i forbindelse med hinan-
den.

1 Kathar betyder egentlig »den rene«. Efter Pavens fordømmelse af Katharerne, 
lever ordet videre i ordet kætter.

2  Ekstraktet stammer fra Michael Baigent, Richard Leigh og Henry Lincoln: »Det 
hellige blod og den hellige Gral«, på dansk ved Bogans Forlag, 1982 - der citeres 
fra Oursel: Les Procós des Templiers, p. 208.
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3
Den geniale krigsplan

En ny, kritisk analyse af dateringen (12) af de bornholmske kirker sætter 
byggetidspunktet i nærheden af 1200-tallets begyndelse.

Valdemar Sejr blev kronet i 1202.
Vi er her midt i den sagnomspundne korstogstid.
Mange forestiller sig korstogene udkæmpet i slagene om Jerusalem 

og Det Hellige Land - fjernt fra de danske strande. Og følgelig forestil-
ler man sig korsriddernes virkeområde og korsridderborgene som høren-
de til langt sydligere himmelstrøg. Virkeligheden er imidlertid, at der 
udkæmpedes korstog lige i nærheden af de danske kyster, det vil sige i 
de baltiske lande, i 1200-tallet, og at Valdemar Sejr og den danske ærke-
biskop Andreas Sunesen stod i spidsen for korstogshæren. (13).

Baggrunden for disse korstog var ganske åbenbar politisk. Efter at de 
første korstog mod Jerusalem havde vist, med hvilken begejstring man 
kunne samle fyrsterne til at kæmpe for kirken, fandt Paven det politisk 
anvendeligt til en styrkelse af kirkens magt at autorisere korstog mod 
andre af Kristendommens fjender.

Korstogene var under Pavens overkommando, og således var de fyr-
ster, der deltog, underlagt Paven. På den led var korstogene med til at 
befæste kirkens magt i forhold til staten.

Foruden kampene i Det Hellige Land var der to andre grænser, hvor 
det kristne rige var i gang med at udvide sit territorium. Det ene sted var 
syd for Pyrenæerne på den Iberiske halvø (Spanien), hvor kristne fyr-
ster var i gang med at generobre områder, der var taget af muslimerne i 
begyndelsen af 700-tallet.

Den anden grænse var nordøst for Elben og specielt ved Østersøen, 
hvor store områder endnu var beboet af hedninger.

Under Valdemar Sejrs forgængere var de danske interesser, fra at have 
været vendt mod vest og England, drejet mod det baltiske område.
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Det er derfor naturligt, at Valdemar Sejr fortsatte Valdemar den Stores 
politik i Østersøen og søgte at udvide de danske interesser i dette område.

Det taktiske spil var, at han kunne få kirkens hjælp til denne politik.
I slutningen af 1100-tallet havde Pave Innocens 3. erklæret kampen 

mod de baltiske hedninger for korstogsberettiget.
Valdemar Sejr var ikke sen til at drage fordel af dette. Til hjælp havde 

han den vigtige omstændighed, at hans forgængere havde fået Pavens 
anerkendelse af det danske ærkebispesæde i Lund. Kongen havde således 
sin egen ærkebiskop, hvilket var vigtigt, eftersom ærkebispen var Pavens 
repræsentant, og Paven var den egentlige leder af korstog.

Med den dansk ærkebiskops hjælp var vejen banet for, at danske natio-
nale særinteresser kunne fremmes i regi af korstog, for så vidt det angik 
landvindinger i Balticum.

I samarbejde med sin ærkebiskop, Anders Sunesen, arrangerede Val-
demar Sejr i 1200-tallets begyndelse en lang række korstog - muligvis en 
årligt tilbagevendende begivenhed mod de baltiske lande.
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Det resulterede blandt andet i Estlands erobring i 1219. Det var som 
bekendt ved den begivenhed, Dannebrog faldt ned fra himlen.

Valdemar Sejrs korstogshær var ikke en ridende hær. Det var en sejlen-
de flåde. Flåden samledes i Lübeck, hvor Valdemar Sejr var overhertug 
på det tidspunkt.

Fra Lübeck sejlede flåden mod Estland. Som det ses går den direkte 
linie fra Lübeck til Estland lige forbi Bornholm.

Bornholm var underlagt ærkebispesædet i Lund. Det er derfor givet, 
at der på Bornholm har været en eller anden form for mobilisering i for-
bindelse med korstogene.

Korstogsflåden har naturligvis haft behov for forsyninger dels til selve 
sejladsen, og dels til supplering, hvis man ikke kunne skaffe tilstrække-
ligt ved plyndringer under hærens fremgang i Estland.

Det er et stort spørgsmål, om Valdemar Sejr kunne skaffe særlig 
mange forsyninger i Lübeck. De landlige omgivelser, som forsyningerne 
skulle komme fra, var effektivt koloniseret af tyske fyrster, som ikke har 
været særlig begejstrede for Valdemar.

De tyske fyrster havde selvfølgelig selv for længst set de politiske 
muligheder i korstogene mod Balticum, og var allerede dybt engageret 
i at fremme deres egne korstog. Deres pavelige autorisation foregik gen-
nem den tyske ærkebiskop Albert i Riga - som også den danske ærke-
biskop havde sin autorisation fra. Så man kan forestille sig, at det har 
været det højere diplomati, der har udfoldet sig, når så forskellige politi-
ske interesser har skullet plejes under det samme, hellige formål.

I stedet kan kongen og ærkebispen have fokuseret på Bornholm. Øen 
er særdeles frugtbar - jorden har den bedste bonitet i Danmark. Og den 
ligger lige på vejen for flådens rute til Estland. Bornholm var kendt for 
sine gode ankerpladser. Adam af Bremen nævner i 1070 øen som »Dan-
marks mest besøgte havn og trofaste ankerplads for de skibe, som sætter 
kursen mod barbarlandene og Grækenland«.1

Hvad ville være mere naturligt end at lægge vejen ind om Bornholm 
for at hente et ordentligt lager af forsyninger til hæren?2

Sådan noget skal naturligvis organiseres. Forsyningerne må være pak-
ket og klar - lige til at tage om bord i skibene, for flåden kan ikke vente 




