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 Der var en gang 
en dreng…
Syv stop i HC Andersens barndom
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Find fattighuset 
Greve Hospital (64) 

Ved fattighuset i Odense havde HC’s 

farmor en lille have. HC var tit med hende 

i haven. På fattighuset boede gamle eller 

syge mennesker, der ikke kunne arbejde 

mere eller nok til at kunne betale deres 

husleje. HC besøgte tit fattighusets 

gamle koner, der sad og spandt uld for 

at tjene penge. De fortalte ham mange 

historier. Gå ind ad 2. dør fra venstre og 

se hvordan der kunne have set ud i de 

gamle koners stue. Du kan også se en 

spinderok, som konerne brugte til ulden.
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Find vandhullet mellem 
Ostenfeld (4) og Møllen (5)

HC voksede op blandt de fattigste i 

samfundet. Det glemte han aldrig. Han 

vidste, hvordan det var at være rigtigt 

fattig. Det mærker man, når man læser 

hans sørgelige eventyr Den lille pige med 

svovlstikkerne, hvor en lille fattig pige 

dør af kulde og sult. Efter HC’s far døde, 

blev hans familie endnu fattigere. Moren  

giftede sig igen efter et par år, men  

hendes anden mand døde også ung.

Hvad skete der tit, når HC havde besøgt 

de gamle koner?

A Han digtede nye historier til sit 

 papirteater

B Han turde ikke gå ud efter 

 solnedgang og måtte puttes i sine  

 forældres seng

C Han klippede papirklip med figurer  

 fra historierne

Hvad levede HC’s mor af?

A Hun var tjenestepige

B Hun var vaskekone

C Hun var malkepige

Svar: 1A, 2A, 3C, 4C, 5B, 6C, 7B
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Da HC var blevet konfir- 
meret som 14 årig, tog 
han sine få sparepenge 
og rejste til København. 
Det var dengang en lang 
rejse. Alle rådede ham 
fra at gøre det. Men han 
var sikker i sin sag. 
Han ville være berømt.
Og det blev han.

Tak for turen 

Kom snart igen
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Find huset fra Englerup (62) 
og gå ind i stuen

Alle børn, der ikke var fra velhavende 

familier, skulle arbejde fra de var 7-8 år. 

Var de heldige kunne de hjælpe med 

arbejdet hjemme. Men ofte måtte de 

arbejde hos fremmede. HC kunne dog 

ikke lide at arbejde. Hans mor forsøgte 

flere gange at få ham til det, men det gik 

galt hver gang. Så mens hun arbejdede, 

gik HC på besøg. Han besøgte ofte en 

gammel præsteenke, der hed Madam 

Bunkeflod. Hun kunne godt have boet i et 

hus som dette, der har lidt finere møbler 

end de andre i gaden. 

Hvad lærte HC, når han kom på besøg 

hos Madam Bunkeflod? 

A At danse

B At synge

C At sy



 A Her står du 
68 Hus fra Kirke-Søby 
67 Hus fra Årup 
64 Greve Hospital
62 Hus fra Englerup
 4 Gård fra Ostenfeld
 5 Fuglevad vindmølle
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Find Træskomagerhuset 
fra Kirke-Søby (68) og gå ind 
i stuen

HC Andersen blev født i Odense. Hans 

far var en fattig skomager, der elskede 

at læse. Da HC var nyfødt og lå i sengen 

hos sin mor, sad Faren og læste højt 

for Moren. Men lille HC skreg. ”Vil du 

sove eller rolig høre efter?” sagde Faren 

for sjov. Han skreg også, da han skulle 

døbes. Og præsten sagde: ”Den unge 

skriger jo som en kat!” HC’s far drømte 

om at blive skomager på landet i stedet 

for i byen. Så ville de have boet i hus 

præcis som dette. 
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Gå ud i haven ved siden af 
huset fra Kirke-Søby (68) 

HC’s mor var helt anderledes end 
faren. Hun havde aldrig lært at læse. 
Hun var meget overtroisk og spurgte 
synske koner om råd. Som barn hav-
de hun det hårdt og blev sendt ud for 
at tigge, så familien havde penge til 
mad. Hun kæmpede for, at HC skulle 
have en bedre barndom end hende. 
Og gjorde også meget ud af, at hans 
tøj skulle være pænt, selvom de var 
fattige. Hun havde også en lille have.

Hvor sov HC, da han var lille?

A I slagbænken

B I sengen hos sin mor og far

C På en madras ved ildstedet

Hvad voksede der i hendes have?

A Persille og purløg

B Frugt og grønsager

C Roser

Der var engang en lille fattig dreng, der hed 
HC Andersen. Måske ved du, at han blev en verdens-
berømt forfatter? Det havde ingen regnet med, da han 
blev født i 1805 – for mere end 200 år siden. 
Kom med rundt i Frilandsmuseets huse og gårde, der  
ser ud som da han levede. Gæt med på spørgsmål om 
hans fattige barndom, der siden inspirerede ham til at 
skrive mange af sine eventyr. 

Svarer du mon rigtigt på alle 7 spørgsmål? 

Sådan gør du: 

1 Find stedet på kortet og gå derhen 

2 Læs spørgsmålet her i hæftet 

3 Find svaret på skiltet 

PS. De rigtige svar står nederst på bagsiden. 
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Find Træskomagerhuset 
fra Kirke-Søby (68) og gå ind 
i træsko-værkstedet 

Her kan du se noget af det værktøj, som 

HC’s far også brugte. Faren var ikke glad 

for sit arbejde. HC så ham kun smile, når 

han legede med ham eller læste højt 

af Tusind og en nats eventyr og Ludvig 

Holbergs komedier for ham. I Holbergs 

komedier er der tit en person, der opfører 

sig temmelig fjollet, og som enhver 

med sund fornuft kan gennemskue. 

Måske er det inspirationen til moralen 

i HC’s eventyr Kejserens nye klæder? 

Her er det kun barnet, der tør sige, at 
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Find huset fra Årup (67) 
og gå ind i stuen

HC’s far ville gerne selv have gået mere 

i skole. Måske derfor sørgede han for, at 

HC kom i en lille privat skole – selvom de 

næsten ingen penge havde. Der var også 

en gratis fattigskole, som HC senere kom 

til at gå på, da privatskolen lukkede. Den 

allerførste skole, HC gik i, var hjemme 

hos en gammel kone, der mod betaling 

underviste kvarterets børn. Børnene sad 

på bænken ved hendes spisebord i en 

stue, der kunne ligne denne her.

den forfængelige kejser 

ikke har noget tøj på.

Hvad lærte lille HC af sin far – og blev 

ved med at gøre hele sit liv?

A At pudse sko

B At tale tysk

C At klippe papirklip

Hvorfor stak HC af fra skolen?

A De andre drillede

B Han kunne ikke regne

C Han blev slået med riset


