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Helt fra sin tidlige ungdom var H.C. Andersen en flittig og dygtig brevskriver.
I slutningen af 1800-tallet samlede forfatterne C. St. A. Bille og Nicolaj Bøgh en stor mængde af H.C.
Andersens breve, og i denne nye opdaterede udgave er der tilføjet breve af mere personlig karakter, som var
udeladt i første udgave. Brevene giver et spændende og nuanceret billede af H.C. Andersen som privatperson
såvel som forfatter.Nicolaj Bøgh (1843-1905) var en dansk forfatter og digter, der debuterede som forfatter i
1872 med skuespillet "De hvide roser". Senere hen udgav han en lang række digtsamlinger, og sammen med
C. St. A. Bille samlede han H.C. Andersens breve til udgivelse i 1877 og 1878. C. St. A. Bille (1828-1898) var
en dansk journalist og politiker, der sad i folketinget i mange år og stod bag den magtfulde politiske avis
Dagbladet.
Antal sider: 93 Indbinding: Heftet med orig. Andersen Et udvalg af H. C. H.
Biblioteks samlinger, både enkle figurer og særdeles ornamenterede motiver – alle så vidt vides klippet i fri
hånd. [ redigér på Wikidata Fødsel og liv Fødsel og dåb. 2 om natten den 2. Her ses nogle klip fra Det Kgl.
Andersen är tillsammans med Ludvig Holberg och Søren Kierkegaard, Danmarks internationellt mest kända
författare och företrädare för den danska guldåldern. Andersen blev døbt umiddelbart efter fødslen som
mange andre pga. omslag. Andersens papirklip. 2006 rettet: Fra 1771 til 1711] Personlig information; Født:
Johan Thomas Lundbye 10. danske sagfØrere.

I kirkebogen til Sankt Hans Kirke i Odense er skrevet, at fødslen fandt sted kl. 6 - 12. Kildehenvisninger
foreligger sammesteds. Hans Christian Andersen, född 2 april 1805 i Odense, död 4 augusti 1875 på Østerbro
i Köpenhamn, var en dansk författare.

