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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

Fra H.C. Andersen var to til han blev 14 år boede han i barndomshjemmet i Munkemøllestræde.
I dag er barndomshjemmet og de tilstødende lejligheder omdannet til et lille museum.
Det var et trangt og fattigt hjem, men alligevel husker H.C. Andersen tilbage på sin tid i barndomshjemmet
med nostalgisk glæde. Det var nemlig også et hjem fyldt med kærlighed.

Den lille udstilling i barndomshjemmet rummer indtryk fra H.C. Andersens barndom i Odense. Det var en
tid, hvor middelalderens overtro stadig stod stærkt, og særligt H.C. Andersens mor indprentede overtroen
i den unge drengs sind. Hans far derimod bekendte sig mere til fornuften. Han var fritænker, sagde han
selv. Hans store ærgrelse i livet var, at han ikke fik lov til at blive i skolen, men blev sat i lære som skomagersvend. Noget lignende ønskede han ikke skulle overgå H.C. Andersen – uanset hvor urimelige og urealistiske drengens drømme var, så skulle han have lov til at forfølge dem.

Det var her i barndomshjemmet, at H.C. Andersens fantasi spirede. Et lille dukketeater var hans kæreste
eje, og det blev stedet, hvor hans fantasi kunne udfolde sig. Teaterplakater, historier han havde hørt, og
bøgerne han læste – alt kunne bruges som materiale for H.C. Andersens levende fantasi og dukketeaterets
forestillinger. Mange år senere er det barndomshjemmet, der er materiale og inspiration for eventyrforfatteren.

I Barndomshjemmet peb fårekyllingen, da H.C. Andersens far lå død i sengen. Hans mor, der lå på gulvet
sammen med H.C. Andersen, udbrød:
”Han er død, du behøver ikke at synge efter ham, Isjomfruen har taget ham!”.
Mange år senere var det sådanne barndomsoplevelser, der inspirerede ham til sine eventyr.
I ”Sneedronningen” – eventyret om tro og overtro – er det endda barndomshjemmet selv, H.C. Andersen besøger i begyndelsen af eventyret: ”Fra Kjøkkenet kom man ad en Stige op paa Loftet, hvor der i Tagrenden,
mellem vort og Naboens Huus stod en Kasse Jord med Purløg og Persille, min Moders hele Have; i mit Eventyr: Sneedronningen blomstrer den endnu”.

