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Vagabond i Spanien Lis Andersen Hent PDF Lis Andersen, der brugte en stor del af sit liv på at rejse,
fortæller her om en rejse rundt i Spanien sammen med sin kunstinteresserede veninde i begyndelsen af
1960‘erne. En rejse, der bringer dem hele vejen rundt fra Burgos i nord til Sevilla og Grenada i syd og

Barcelona i øst.

Lis Andersen (1918-2001) var forfatter, globetrotter, fysioterapeut og naturterapeut. Som barn rejste hun med
sin familie rundt i verden på sejlskibet Monsunen, hvilket lagde grunden for et langt livs rejselyst. I 1940
blev hun uddannet fysioterapeut, men efter en voldsom ulykke i 1953 med flere alvorlige knoglebrud til

følge, fik hun øjnene op for den alternative behandling. Det førte til et brud med det offentlige
sundhedssystem, hvorefter hun etablerede sig som selvstændig. Også hendes nysgerrige søgen efter et

religiøst ståsted fyldte meget i hendes liv og i hendes forfatterskab.
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