
1. H.C. Andersens Hus 
2. Fødehjemmet 
3. Torvet 
4. Fattiggården 
5. Vaskepladsen 
6. Statuen 
7. Tugthuset 
 

8.  H.C. Andersens Barndomshjem 
9.  Domkirken 
10. Rådhuset 
11. Hospitalet 
12. Slottet 
13. Kirken 



H.C. Andersens Hus er lukket - der skal bygges et ny. 
 
Tirsdag d. 31. oktober 2017 var sidste åbningsdag i H.C. Andersens Hus, som man har kendt det..  
Den tematisk og biografisk opbyggede udstilling afløses af et nyt eventyrhus, der bygges færdigt over de 
næste tre år. 
 
 
Mens bygning af det nye museum, er der etableret et midlertidigt i Claus Bergs Gade med en udstilling, 
”Poesi, papir og saks – af den eventyrligste slags". 

Udstillingen blander beskrivelsen af digterens liv med farverige og eventyrlige elementer og fremhæver 
H.C. Andersens billedkunstneriske virke. Man ser papirklip i overstørrelse, elementer fra eventyr som 
"Klods-Hans", "Sommerfuglen" og "Den flyvende Kuffert", biografiske billedtableauer - og selvfølgelig et 
udvalg af de originale og ikoniske genstande som Andersens høje hat, skrivebordet, hvor eventyr blev til, 
rejseudstyret, billedbøger og meget mere. 



I udstillingen arbejdes der med lys og lyd, og som noget nyt kan du nu opleve H.C. Andersens arbejdsværel-
se i virtual reality, og med VR-brillerne på udforske hvert et hjørne og hver en genstand i digterværkste-
det, eller nyde udsigten fra Nyhavn 18. 



Sengen har været benyttet af H.C. Andersen, da han boede til leje i Nyhavn 67. Under et besøg i H.C. Andersens Hus den 22. juli 1952 
skabte den amerikanske skuespiller  
Danny Kaye stor opstandelse ved at lægge sig i den. 
 
"Om morgenen spurgte de hende, hvorledes hun havde sovet. 'O forskrækkeligt slet!' sagde prinsessen, 'Jeg har næsten ikke 
lukket mine øine den hele nat!  
Gud veed, hvad der har været i sengen? Jeg har ligget på noget haardt, saa jeg er ganske bruun og blaa over min hele Krop! 
Det er ganske forskrækkeligt!'  
(Prinsessen paa Ærten, 1835) 

H.C. ANDERSENS DRØMME 
 
"Den væmmeligste Drøm jeg ofte drømmer om et Barn der sygner hen ved mit Bryst og bliver kun en vaad Klud, plagede mig men i 
Morgenstunden havde jeg en dejlig Drøm, kun eengang før drømte jeg Lignende, jeg havde en uendelig dejlig Sangstemme og kunde i 
Toner udjuble hvet Tanke"  
- 29. august 1874 
 
"Drømte da om Eventyr Dronningen som lagde en blaa Blomst paa min Seng et Tegn paa at jeg ikke drømte og jeg vaagnede forekom 
det mig, fandt den blaa Blomst, af den saftige Blad kom Farve hvormed jeg malede det meest straalende Billede paa Gulvet, en Svane 
aad en af de blaa Blomster og dens Tarme blev Strænge der klang i Melodie, jeg satte en Krands af de blaa Blomster paa Hovedet og 
Tanker og Poesie lyste derinde saa at jeg vaagnede"  
- 7. juli 1868 
 
"...endelig fandt jeg Ordet, og sov i en Tur fra 9 til henimod 1."  
- 14. juli 1875 



Rejseliv 
 
"At rejse er at leve" (Mit Livs Eventyr, 1855) 
 
I 1831 begav H.C. Andersen sig på sin første rejse til udlandet, finansieret af indtægterne fra de første bogudgivelser. 
Rejsen gik til Tyskland, der skulle blive et yndet rejsemål for digteren, og den blev den første af en meget lang række 
udenlandsrejser. I 1833 fik H.C. Andersen bevilget et rejsestipendie, der bragte ham ud på en længere rejse gennem 
Tyskland, Frankrig og Schweiz til Italien og Rom: målet for den klassiske dannelsesrejse, der skulle gøre den humanisti-
ske verdensborger fortrolig med klassisk åndsliv og æstetik. Rejsen, som H.C. Andersen påbegyndte i april 1833, skulle 
markere et afgørende vendepunkt i digterens udvikling. Han havde mærket modstand i form af revsende kritikker og 
smædedigte og var fast besluttet på at genrejse sin digterære ved at sende et dramatisk digt - Agnete og Havmanden 
- hjem under rejsen, hvor han også modtog den nedslående besked om sin moders død. 
 
I alt tilbragte H.C. Andersen cirka ni år af sit liv udenlands, og de mange og lange rejser førte ham på kryds og tværs 
igennem Europa, men også Lilleasien og Afrika nåede han at betræde. Som han skrev i et brev til B.S. Ingemann; 
"Hjemvee er vist nok en slem Syge, men De kan troe, 'Udvee' er det ikke mindre!" 
Densidste af udenlandsrejserne - til Tyskland og Schweiz - foretog Andersen med vennen Nicoæai Bøgh i 1873, blot to 
år før sin død. 



Museum med sanseindtryk 
 
Et nyt eventyrligt H.C. Andersens Hus er på vej, tegnet af den berømte japanske arkitekt Kengo Kuma. Det 
bliver en oplevelse for alle sanser,  
når man som gæst i 2020 kan gå ind i et fantasifuldt og fabulerende eventyrhus i Odense, hvor der løbende 
bliver tilbudt nye indtryk og fortællinger.  
Det ikoniske gule hus på hjørnet af Hans Jensens Stræde og den kuppelformede mindehal vil blive integre-
ret i det ny H.C. Andersens Hus,  
mens de forskellige tilbygninger erstattes af en ny eventyrlig enhed. Huset giver desuden mulighed for at 
smelte H.C. Andersens Hus og Børnekulturhuset Fyrtøjet sammen til et helt nyt univers.  
Et univers der for en stor dels vedkommende kommer til at ligge under jorden og et univers, 
 der samtidig vender helt op og ned på den Lotzes Have, der kendes i dag, og som udvides hen over den luk-
kede Thomas B. Thriges Gade.  


