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Andersen var en flittig gæst blandt adel og rigmænd. Kom med eventyrfortælleren rundt i hele Danmark og

besøg vores smukke slotte og herregårde.

Bogens flotte fotos viser os slotte, steder og værelser, hvor den store digter fik inspiration til sine
charmerende eventyr.

H.C. Andersen blev født i ydmyge kår i Odense. På trods af den fattige baggrund var gæstfriheden stor blandt
de velstillede, og han blev fyrsteligt modtaget, hvor end han kom frem.

Andersen var nemlig en eftertragtet gæst, for han medbragte både underholdning, nyheder og
rejsebeskrivelser. Han skrev fantastiske eventyr og historier og var en stor fortæller. Desuden klippede han de

fineste papirklip, lavede smukke collager og var i det hele taget fingernem og fuld af fantasi.

De mange slotte er stadig fulde af charme og atmosfære, som bliver formidlet i de mange luftfotografier af
Hens Henrik Tholstrup, samtidige fotos og den fine tekst af historiker Henning Dehn-Nielsen.
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