
Hans Cristian Andersen er en meget kjent dansk forfatter. Han skrev flere 
eventyr slik som «Den grimme Ælling» og «Keiserens nye klær». Tilsammen 
skrev han 156 eventyr. Disse er oversatt til over 100 ulike språk. Det er kun 
Bibelen som er oversatt til flere språk i verden. 

Som barn likte H.C. Andersen å sy og strikke. Han likte også å klippe ut 
figurer av papir. I byen Odense i Danmark kan du se en utstilling med 
papirkunsten hans. Det er i denne byen han ble født.

Hans Cristian var en ensom gutt som barn. Han lekte sjelden med andre 
gutter. Heldigvis hadde han mange leker som hans pappa laget til ham. Han 
synes det var gøy å sy klær til dukken sin. Han likte også å sitte ute i hagen 
og drømme seg bort og lage fantastiske historier. På den måten kunne han 
stenge ute livet som fattig og savnet etter sin pappa som døde tidlig. 

14 år gammel reiste Hans Cristian til København. Her traff han flere snille 
folk. Han hadde en unik egenskap med å bli kjent med de riktige 
menneskene som kunne hjelpe ham. 17 år gammel fikk han tildelt penger 
av selveste Kong Frederik VI for å kunne fortsette på skolen. 

I 1835 er H.C. Andersen svært aktiv og skriver flere av sine mest kjente 
eventyr. Han er nå 30 år og har jobbet hardt i flere år for å lykkes. Han gir ut 
en liten bok med eventyr, men få viser interesse for den. Eventyrene var 
bl.a. «Prinsessen på erten», «Tommelise og Fyrtøyet».
2 år senere skrev han «Den lille Havfrue» og «Keiserens nye klær». Ett år 
senere kom «Den standhaftige tinnsoldat» og hele 9 år senere skrev han 
«Den stygge andungen». I 1848 kom eventyret om «Piken med 
svovelstikkene». 

Hans Cristian Andersen dør ugift og uten barn i 1875. Han er da 70 år 
gammel. Han er begravet på Assistens kirkegård i Danmarks hovedstad, 
København. Her er flere av Danmarks mest kjente personer er gravlagt. 
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