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Den store gåde: Eventyret om P-V. Glob Christian Bernhardsen Hent PDF Beretningen om arkæologen,
maleren, professoren, rigsarkivaren og den opdagelsesrejsende P.V. Glob er et moderne eventyr – og samtidig

en skildring af videnskabsmanden som detektiv.

Allerede i drengeårene i Lyngby gik Peter Vilhelm på jagt efter fortiden, styret af sin veludviklede evne til at
se og opleve, og på Mols fortsattes opsporingen af oldtidsfund i ferierne. Som ung arkæologistuderende

deltog han i Lauge Kochs ekspedition til Christian X‘s land, ved hjemkomsten vakte han furore som maler på
Kunstnernes Efterårsudstilling. Videnskabsmanden sejrede imidlertid over kunstneren, og i 1936 blev han
Danmarks første magister i forhistorisk arkæologi og få år senere doktor på en opsigtsvækkende afhandling

om stridsøksefolkets kultur.

Bogen følger P.V. Glob gennem udgravninger i den danske undergrund, fundet af Tollundmanden og de
skelsættende afsløringer omkring "mosefolket". Men efter krigen tog hans liv en ny vending – han fik færten

af muligheder, som lå begravet i Bahrain og blev besat af tanken om at udforske hemmelighederne.

Christian Bernhardsens levende og fængslende beretning om P.V. Globs liv og bedrifter er bygget på
indgående studier og interviews med rigsarkivaren, og bogen fremlægger blandet andet løsningen på en gåde,

som gennem årtusinder har optaget menneskesindet: Hvor lå Paradisets Have?

Christian Bernhardsen blev født i Norge i 1923 og flyttede til Danmark i en ung alder. Han arbejdede i en
årrække som journalist på Information, før han sprang ud som forfatter. Han står bag en lang række romaner

og er særligt populær som forfatter til historiske romaner for børn og unge.
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