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Sneens hus Birgitte Valvanne Hent PDF På sine mange rejser og ophold i Asien mødte Birgitte Vallevanne
meget forskellige skæbner, udfordringer og kulturer. Her fortæller hun blandt andet om grænselandet mellem
Indien og Tibet, møder med bedrageriske hellige mænd og Kinas utilgængelige hærvej til Indien. Alt sammen
fortalt med den humor og kærlighed, der gjorde hendes bøger så populære. Birgitte Valvanne (1899-1979) var

en dansk billedkunstner og forfatter. Gennem sit liv rejste hun til dele af Asien som de færreste
vesterlændinge havde besøgt i hendes tid, blandt andet det tidligere lukkede land Nepal. Fra hendes

yderligere rejser til andre lande som Indonesien, Thailand, Burma og Indien samlede hun genstande til et
museum på den præstegård hun boede på i Ronæs. Desuden skrev hun en række bøger om sine rejser, hvor

hun med en sjælden indsigt beskrev en hidtil ukendt verden for danskerne.
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