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Verden er mit hjem Niels Birger Wamberg Hent PDF Det er kendt for de fleste, at H.C. Andersen brugte store
dele af sit liv på at rejse. Med "Verden er mit hjem" giver Niels Birger Wamberg via Andersens rejsedagbøger
et indblik i den folkekære forfatters oplevelser og de tanker han gjorde sig på sine mange rejser. Det blev til i
alt 29 udlandsturneer for H.C. Andersen, der om nogen efterlevede sin egen livsfilosofi: At rejse er at leve.
Niels Birger Wamberg (f. 1930) er en dansk litteraturhistoriker med mag.art. i litteraturhistorie fra 1959.

Allerede i 1960 blev han ansat ved Danmarks Radio i teater- og litteraturafdelingen, og i 1969 blev han ansat
som lektor ved Danmarks lærerhøjskole. Wamberg er især kendt for sine mange radioprogrammer, som han

lavede først som fastansat og efterfølgende som freelancer. Det vurderes, at Wamberg har været med til at lave
op imod 1500 programmer om litteratur, teater og musik. En række af disse radiosamtaler og -foredrag er

blevet udgivet i bogform, blandt andet "Sandheden er fuld af løgn" om Klaus Rifbjerg (1980).
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