Författare är ambassadören, professorn i folkrätt, juris doktor Bo J Theutenberg,
själv medlem av såväl den Suveräna Malteserorden som den Heliga gravens av
Jerusalem riddarorden.

FOLKUNGAR & KORSRIDDARE

Denna bok om Folkungar och Korsriddare bygger delvis på den tidigare ovan
nämnda, men är i allt väsentligt en ny, fördjupad och breddad, redovisning av
ämnet och ger en god inblick i den svenska tidiga medeltiden. De två medeltida riddarordnarna – den Suveräna Malteserorden (Johanniterorden) och den
Heliga Gravens av Jerusalem riddarorden – med rötter ner i korstågstiden
– ägnas stor uppmärksamhet och här beskrivs deras
viktiga medicinska och humanitära arbete, inte minst
kopplat till det Heliga landet idag. Men sist och inte
minst försöker den genom en detaljerad genomgång
av olika kyrkohistoriska, genealogiska och heraldiska
sammanhang framlägga bevisa för – eller åtminstone
indicier kring – den medeltida katolske riddarens
identitet som grundlade 1100-tals kyrkan i Forshem,
den enda kyrka i Nordeuropa som är invigd som en
Kristi gravkyrka. Bokens resultat är att denne riddare
presenteras med namn och bild!

BO J THEUTENBERG

År 2003 utgav Skara stiftshistoriska sällskap Från den Heliga graven till Västergötland – en berättelse om korsriddarna i Forshem och Västra Tunhem. Boken
ville visa på vilka historiska personer som var verksamma vid tiden för tillkomsten av de andliga riddarordnar som hade tillkommit i akt och mening att
återerövra Kristi tomma grav i Jerusalem från dess muslimska herrar – alltså
vid 1000-talets slut och 1100-talets början. Det var 1095 som påven Urban II
vid kyrkomötet i Clermont utropade kristenhetens första korståg mot islam.
En vädjan som förmodligen även nått den svenske kungen Inge den äldre av
den Stenkilska kungaätten, vilken regerade Sverige ca 1070 – 1105. Märkligt
nog finns det mycket dokumentariskt material från denna tid. Pergamentsbrev
har bevarats och finns avtryckta i de olika diplomatarieserierna. Likaså finns
påvliga brev till de första kristna kungarna, exempelvis till Hallsten och Inge
den äldre, bevarade i Vatikanens arkiv.
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