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Et besøg i Portugal 1866 H.C. Andersen Hent PDF H.C. Andersen var en meget berejst forfatter, og skønt
Italien i mange år var hans foretrukne rejsemål, så fik han efterhånden brug for at opleve andre afkroge af
Europa. I 1866 rejste han til Portugal på invitation fra den portugisiske købmand og danske generalkonsul i
Lissabon, Jorge O‘Neill. Undervejs fortæller H.C. Andersen om sine oplevelser og indtryk af 1800-tallets

Portugal. "Et besøg i Portugal i 1866" blev den sidste af H.C. Andersens mange spændende rejseskildringer.
Hans Christian Andersen (1805-1875) er en af Danmarks højst elskede forfattere og velsagtens den mest
kendte dansker i verden. Han var en af de førende kulturpersonligheder inden for den danske guldalder og
udmærkede sig inden for både poesi, kunsteventyr, romaner og papirklip. H.C. Andersen er født i Odense,

hvor der er oprettet et museum til ære for ham.
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