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H.C. Andersens Hus
Fødehjemmet
Torvet
Fattiggården
Vaskepladsen
Statuen
Tugthuset

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

Det i dag ikoniske gulkalkede hjørnehus var i begyndelsen af 1800-tallet beliggende i den fattigste del af
Odense, og hovedparten af kvarterets indbyggere tilhørte den laveste sociale klasse – det var soldater,
daglejere, fattigfolk og tiggere, der skaffede sig mad på bordet ved tilfældigt arbejde. Det er i disse omgivelser, at H.C. Andersen er født. I fødehjemmet boede der dengang op til fem familier. Siden 1908 har
huset været en del af museet H.C. Andersens Hus.

H.C. Andersen Fødes
2. april 1805 klokken 1 om natten blev H.C. Andersen født i dette rum.
Møbleringen af rummet er en rekonstruktion af det bohave, H.C. Andersens mor havde, da hendes 2. mand,
Niels Jørgensen Gunnesen, døde i 1822.

Farfar
Anders Hansen var yngste søn af en bonde. Da han ikke kunne overtage faderens gård, gik han i skomagerlære i Odense. Her mødte han sin kone, Anne Cathrine Nommensdatter. Men med årene blev han sindsyg.
Skomagerfaget blev opgivet. I stedet tjente han penge ved at sælge små træfigurer, som han snittede. Da
sygdommen tog overhånd, blev han indlagt på hospitalet. Da fandt man en stor sum penge, som han havde
gemt af vejen. Men de mange penge - 272 Rigsdaler - var alle i gamle sedler fra før den danske statsbankerot i 1813 og derfor ugyldige. H.C. Andersen nærede en livslang frygt for at blive ramt af den "gale" fantasi
og ende som sin farfar, hvis udseende han genkendte i sit eget som olding.

Far
Hans Andersen (1782-1816) troede på fornuften. For ham levede eventyret og det overnaturlige i fantasien
og bøgerne. Selv ville han gerne have haft mulighed for at studere. I stedet læste han højt for sin dreng.
Da H.C. Andersen blev født, var Hans Andersen i lære som skomagersvend. Den fattige tilværelse fik Hans
Andersen til at søge ud af skomagerfaget for at blive frimester.
I 1812 tjente han penge ved at lade sig indrullere i militæret i en andens sted. Hans regiment fik marchordre mod Holsten i 1813, men da han vendte hjem i 1814, var hans helbred svækket. Den 26. april 1816 døde
Hans Andersen af lungebetændelse.

Mor
For Anne Marie Andersdatter (ca. 1774-1833) var verden befolket af sælsomme væsener som spøgelser,
havfolk og trolde. Det uforklarlige blev forklaret via spådom og varsler. Livet blev forstået med hjertet.
Hun tjente penge ved at vaske andres tøj. Året rundt havde hun sin vaskeplads nede ved Odense Å. Hun
blev alkoholiker, og i 1825 blev hun anbragt som fattiglem på "Doctors Boder". Her levede hun i yderste armod, indtil hun døde den 7. oktober 1833 af delirium tremens. I eventyret "Hun duede ikke" har H.C. Andersen givet et portræt af hende.

