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Den forsvundne tempelby Christian Christensen Hent PDF "Vi sneg os over til det Centrale tempel, hvor vi
fandt tunneller, der var gravet ind under anlægget. Med kroppen klemt ned i et hul, hvor blodtørstige

vampyrflagermus fløj rundt om mine ben, var vi nær blevet opdaget, da jeg var nødt til at råbe efter hjælp."

I 1986 og 1988 drog Christian Lygum Christensen som leder af ekspeditioner ind i Guatemalas jungleområder
for at udforske Mayaindianernes tempelbyer. Efter hårde strabadser fandt man frem til hidtil ukendte

tempelbyer og mayagrotter.

Jagten på den forsvundne tempelby beskriver både eventyrlysten og de arkæologiske interesser, som er
forbundet med sådanne ekspeditioner.

Christian Lygum Christensen, f. 1957. Gennemrejste Central Amerika under borgerkrigene 1976, 1979, 1982.
Organiserede 6 ekspeditioner i Guatemala årene 1986, 1988, 1990, 1992, 1998, 2010 og 2011 med fund af
flere mayabyer og hellige mayagrotter. Field Director for California State University, Riverside, i Guatemala
2001 som den første danske videnskabelige ekspedition i 66 år efter arkæologen Frans Blom. Yderligere

videnskabelige ekspeditioner i år 2004, 2006, 2007 og 2008. Organiserede ekspedition i 2013 i Guatemala, i
samarbejde med AAG Guatemala (Atlas Arqueolàgico de Guatemala) ved arkæolog Enrique Chocèn, med
fund af 4 ikke registrerede tempelbyer. Deltog som pilot i Atlantisk flyvning fra USA til Danmark i et 1-

motors fly. Er medlem af Adventurers Club of Denmark. Forfatter og foredragsholder.

3. juli 1988 skrev Jyllands Posten: "Tempeljæger. På tors-dag indleder den 31 årige Christian Lygum
Christensen fra Kolding sin 5. store rejse i Maya-folkets fodspor".

21. juli 1990 skrev Fyns Stiftstidende: "Den danske Indiana Jones, han leder efter gåden om det forsvundne
mayafolk".

11. august 2013 skrev Jyllands Posten: "Danmarks svar på Indiana Jones. Der er ikke mange danskere, der
kan konkur-rere med Indiana Jones. Men Christian Lygum Christensen gør hvad han kan for at overgå

eventyr-helten".

 

"Vi sneg os over til det Centrale tempel, hvor vi fandt tunneller, der
var gravet ind under anlægget. Med kroppen klemt ned i et hul, hvor
blodtørstige vampyrflagermus fløj rundt om mine ben, var vi nær

blevet opdaget, da jeg var nødt til at råbe efter hjælp."

I 1986 og 1988 drog Christian Lygum Christensen som leder af
ekspeditioner ind i Guatemalas jungleområder for at udforske

Mayaindianernes tempelbyer. Efter hårde strabadser fandt man frem
til hidtil ukendte tempelbyer og mayagrotter.

Jagten på den forsvundne tempelby beskriver både eventyrlysten og
de arkæologiske interesser, som er forbundet med sådanne

ekspeditioner.

Christian Lygum Christensen, f. 1957. Gennemrejste Central
Amerika under borgerkrigene 1976, 1979, 1982. Organiserede 6

ekspeditioner i Guatemala årene 1986, 1988, 1990, 1992, 1998, 2010



og 2011 med fund af flere mayabyer og hellige mayagrotter. Field
Director for California State University, Riverside, i Guatemala 2001

som den første danske videnskabelige ekspedition i 66 år efter
arkæologen Frans Blom. Yderligere videnskabelige ekspeditioner i år

2004, 2006, 2007 og 2008. Organiserede ekspedition i 2013 i
Guatemala, i samarbejde med AAG Guatemala (Atlas Arqueolàgico
de Guatemala) ved arkæolog Enrique Chocèn, med fund af 4 ikke
registrerede tempelbyer. Deltog som pilot i Atlantisk flyvning fra
USA til Danmark i et 1-motors fly. Er medlem af Adventurers Club

of Denmark. Forfatter og foredragsholder.

3. juli 1988 skrev Jyllands Posten: "Tempeljæger. På tors-dag
indleder den 31 årige Christian Lygum Christensen fra Kolding sin 5.

store rejse i Maya-folkets fodspor".

21. juli 1990 skrev Fyns Stiftstidende: "Den danske Indiana Jones,
han leder efter gåden om det forsvundne mayafolk".

11. august 2013 skrev Jyllands Posten: "Danmarks svar på Indiana
Jones. Der er ikke mange danskere, der kan konkur-rere med Indiana
Jones. Men Christian Lygum Christensen gør hvad han kan for at

overgå eventyr-helten".
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