
Tempelridderne



K orsridderne var nyt på den måde at det kombinerede 
 munke med krigere og deres opgave var at passe på 
 kristne pilgrimme da mange farer lurede på disse 

rejser til helligdommene.

Tempelridderne som var munke havde afgivet løfte 
om lydighed, fattigdom og cølibat. 

Deres rolle udvidede sig over årene til at fungere som 
forsvar og angreb, men de blev også sendt til frontlinierne 
for at kæmpe samt at bygge fæstninger. Deres fornemmeste 
opgave var at beskytte korsfarerstaterne. 

Ved al-Aqsa-moskén på tempelbjerget i Jerusalem havde 
tempelridderne deres hovedsæde. Templet blev bygget år 
1000 f.Kr. er blevet ødelagt flere gange, i årene 587 f.Kr. og 
år 70 f.Kr. de tilbage værende murer er det vi i dag kalder 
grædemuren. 

Tempelridderne tog deres navn efter Salomons tempel 
som var ruiner under al-Aqsa-moskéen.

Baggrunden kort
Om templets militære brødre - fratres militiae templi



Tidslinie
1000 f.Kr. Kong Salomons tempel bygget på tempelbjerget i Jerusalem.

638 e.Kr. Muslimerne erobrer det hellige land.

1095 Pave Urban II opfordrer til det første korstog.

1099 Jerusalem på kristne hænder igen. Priory of Sion angiveligt grundlagt.

1119 Stift elsen af tempelridderne af Hughes de Payens.

1129 Tempelriddernes ordensregler bliver indarbejdet i troyes rådet.

1139  Paven den uskyldige II fritager tempelridderne fra alt med undtagelse
af pavens autoritet.

1146 Andet korstog påbegynder.

1187  Kampen om Hattin: Saladin og den muslimske hær genindtager Jerusalem,
200 tempelriddere dør.

1191  Det tredje korstog, indtagelse af port of Acre, som blive det nye hovedkvarter
for tempelridderne.

1192  Richard løvehjerte og saladin enes om at åbne Jerusalem for kristne pilgrimsrejsende.

1202–1204  Konstantinopel plyndret. Kristne relikvier stjålet af tempelridderne.

1291  Acre, den sidste korsfarerstat i det helleige land, indtages af muslimerne.
Tempelridderne drager til Cypern.

1293 Jacques de Molay bliver stormester/overhovedet for tempelridderne.

1307  Tempelriddere anholdt af Phillip den IV ( kendt som Le Bel „den smukke“ eller
„Den retfærdige“) i Frankrig fredag den 13 oktober.

1308  Edward den II, presses af paven til at anholde alle tempelriddere i England.

1310  54 tempelriddere brændt på bålet i Frankrig for at overtale de eksisterende
tempelriddere til at tilstå.

1312  Tempelriddernes orden opløses af Wiens råd. Deres ejendomme/landbesiddelser
bliver overdraget til Johanniterordenens riddere.

1314  Jacques de Molay og Geoff roy de Charney brændes på bålet i Paris. Tempelridderne
beskyldes for at hjælpe Robert the Bruce af Skotland i kampen om Bannockburn.
Phillip den retfærdige dør i en jagtulykke. Paven Clement den V. dør.

1319  Kristen ordenen opstår i Portugal  ved kong Dinis som korsriddernes
nye hovedkvarter.

1446 Rosslyn kapellets opførelse påbegynder i Roslin, Scotland.



Kildeliste

Th e templar code for dummies
https://www.dummies.com/education/history/world-history/the-templar-code-
for-dummies-cheat-sheet/

Wikipedia Templar logo i svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knights_Templar_Cross.svg

Baggrunden for tempelridderne
https://faktalink.dk/titelliste/temp

Vector tegning baggrund
https://pixabay.com/vectors/armor-gauntlet-sword-knight-6153736/

Tempelridderne, forside billede
https://pixabay.com/photos/rosslyn-chapel-scotland-medieval-4747956/

Slot billede kildeliste
https://pixabay.com/photos/almourol-castle-templars-portugal-2074383/

Billede med tempelridder i ørken
https://pixabay.com/photos/knight-templar-history-warrior-5791249/

Tidslinie billede
https://unsplash.com/photos/02ob6sXA_sw


