H.C. ANDERSEN
TRAIL

Hans Christian Andersen Trail
er en guide til unikke kultur- og naturoplevelser på Fyn og i
Sønderjylland. Digteren H.C. Andersen er rejsefører! Den verdenskendte digter rejste hele sit liv både i udlandet og i Danmark, og
han fastholdt indtryk og oplevelser i forfatterskabet. De er rigt
tilstede i eventyr, romaner, digte og andre værker, men Andersen
skrev også dagbog og breve, så vi i dag kan rejse præcist i hans
’hjulspor’. Andersen besøgte slotte og herregårde, byer og steder,
og det var ikke mindst på Fyn og i det nuværende grænseområde
i Sønderjylland og Slesvig, han tog ophold.
Det er disse historiske steder og oplevelser, vi gerne vil invitere
dig som gæst til at opleve og få præsenteret gennem Andersens
egne ord. Vi vil invitere dig til at besøge Andersens rige landskab
og hans beskrivende bevægelser i dem. Vi vil samtidig opfordre
dig til at opsøge nogle af de særlige tilbud om guidede ture, åbne
slotte og slotshaver, eventyrlige fortællinger, optræden,
fantastiske restauranter med videre, som turen også kan byde på.

Kære gæst
Du er på vej ud i noget af Danmarks og Nordeuropas mest
bemærkelsesværdige kultur- og herregårdslandskab på Fyn og i
Sønderjylland med digteren som din rejsefører.
Til fem udvalgte steder har vi i samarbejde med de professionelle storytellere Kari Brinch og Maria Junghans skabt unikke
fortælleoplevelser, der kan ses på de følgende sider.
FOR GRUPPER:
Meet the Locals, Karen Elberg
Tlf.: +45 6160 1103 | info@meetthelocals.dk

Til Hans Christian Andersen Trail hører en app, der
frit kan downloades og bruges. Den rummer kort,
markante skildringer af stederne fra Andersens
hånd, og oplysninger om adgangsforhold, åbningstider, steder af interesse i nærheden med videre.

Broholm
Et besøg på Broholm Slot er en spændende odyssé gennem
næsten 700 års danmarkshistorie. H.C. Andersen besøgte
Broholm Slot seks gange i perioden fra 1836-1863, og derfor
kendte han slottet, som det så ud både før og efter dets ombygning i 1839. Allerede i Kun en Spillemand fra 1837 har digterens
første ophold på Broholm sat sit tydelige spor, og i romanen
fremhæves blandt andet de smukke omgivelser.
H.C. Andersen og maden
Oplev hvordan H.C. Andersen koblede mad og sanselighed
sammen i eventyret ”Svinedrengen”, når eventyret fortælles
af en professionel storyteller, og hør om fest og hverdag på
herregårdene set gennem digterens øjne, med uddrag af
romanen O.T., der blandt andet foregår på Broholm. Som
digteren, der nød “hele otte viine” på et af sine herregårdsbesøg, får I lejlighed til at smage lige så mange forskellige
vine under kyndig vejledning af slottets somelier og nyde
en middag inspireret af en menu fra H.C. Andersens tid.
FOR BOOKING AF FORTÆLLEOPLEVELSE ELLER MERE INFORMATION

Broholm, Broholmsvej 32, 5884 Gudme
Tlf.: +45 62 25 10 55 | www.broholm.dk

Den Voigtske Gaard
Den Voigtske Gaard i Faaborg fungerede i første halvdel af
1800-tallet som byens og en af Fyns mest markante handelshuse
takket være L.P. Voigt, fader til Riborg og Christian Voigt. Under
sin store sommerrejse til Jylland og Fyn besøgte H.C. Andersen
Christian Voigt, som han havde mødt på Københavns Universitet,
og han blev glædeligt overrasket over de smukke omgivelser og
den venlige modtagelse hos familien Voigt.
H.C. Andersen og kærligheden
I selskab med en storyteller får du indblik i H.C. Andersens
kærlighedsliv gennem eventyret ”Hyrdinden og skorstensfejeren”
og hører om hans første kærlighed, Riborg Voigt. Det hele sker i
stuer fra samtiden i det nuværende museum. På H.C. Andersens
tid var ’forstandsøvelser’ populære blandt byens borgerskab, og
nu får du chancen for at teste din viden om eventyrdigteren,
mens du er til te-selskab med varm chokolade, te og petit four.

FOR BOOKING AF FORTÆLLEOPLEVELSE ELLER MERE INFORMATION

Faaborg Museum, Banegårdspladsen 2, 5600 Faaborg
Tlf.: +45 62 61 33 58 | www.ohavsmuseet.dk
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Egeskov Slot
Egeskov er Fyns næststørste turistattraktion, og slottet er en
af Europas bedst bevarede vandborge. Det smukke Egeskov Slot
med de mange spændende historier gjorde et stort indtryk på
H.C. Andersen, da han besøgte det i 1842 og 1848. I dagbogen
gav han efter det første besøg den 16. august 1842 en grundig
beskrivelse af slottet og tegnede et fint lille grundrids ”efter
hukommelsen”. Ikke mindst haven imponerede: Den er “… én af
de største og skjønneste i Fyen”, skrev han.
H.C. Andersen og haven
Bliv klogere på gartnerens rolle for havens udvikling, når en
professionel storyteller fortæller eventyret ”Gartneren og
herskabet”, og oplev, hvordan H.C. Andersen blev inspireret af
de fynske haver. Lyt til en genfortælling af eventyret ”Hønse
Grethes familie”, hvori Egeskovs grundlægger, Hr. Brockenhuus,
nævnes, og bliv en del af et ’tableau vivant’ i parken - en yndet
selskabsleg på digterens tid. Tag med på en picnic eller nyd en
kop eftermiddagskaffe med kage, alt efter dit ønske.
FOR BOOKING AF FORTÆLLEOPLEVELSE ELLER MERE INFORMATION

Egeskov Slot, Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup
Tlf.: +45 62 27 10 16 | www.egeskov.dk

Sanderumgaard
Sanderumgaards historie kan føres tilbage til 1400-tallet, men
selve hovedbygningen er bygget af den nuværende ejers
oldefar i 1880. H.C. Andersen besøgte Sanderumgaard den
2. august 1832, på en udflugt fra Odense. Andersen besøgte
mange haver på Fyn og i Danmark. I dag eksisterer der nok ikke
en romantisk have, der er genskabt på et mere veldokumenteret
grundlag end netop Sanderumgaards, så akkurat her er der
mulighed for at få en autentisk oplevelse af den type romantiske
haver, som digteren så på sine mange herregårdsbesøg.
H.C. Andersen og naturens magi
Lad en storyteller tage dig med ind i eventyret om ”Tommelise”
i Sanderumgaards romantiske have, hvor fortællingen spejler
sig i åen. Hør om H.C. Andersens forhold til sine kritikere og til
botanik. Gør ham kunsten efter, og skab et unikt minde med
pressede blomster, og nyd en picnic i den skønne have eller en
kop eftermiddagste med kage, alt efter dit ønske.

FOR BOOKING AF FORTÆLLEOPLEVELSE ELLER MERE INFORMATION

Sanderumgaard, Sanderumgårdvej 152, 5220 Odense SØ
Tlf.: +45 26 19 21 30 | www.sanderumgaard.dk

Valdemars Slot
Valdemars Slot er et privat hjem, som slår dørene op og byder
varmt velkommen indenfor. I sommeren 1830 rejste den unge
H.C. Andersen rundt i Jylland og på Fyn, og blev af sognepræst,
Carl Vilhelm Heber, inviteret med på en tur til øen Tåsinge, eller
Thorseng, som det dengang hed. Valdemars Slot har været i
familiens eje i 12 generationer og byder på forskellige museer
og attraktioner som Herregårdsmuseet, Jagt- og Trofæmuseet
samt minigolf, mountainbike-bane og ridning.
H.C. Andersen og havet
I slottets smukke omgivelser kan du høre en professionel storyteller genfortælle eventyret ” Den lille Havfrue”, mens havets
bølger slår op på stranden lige udenfor. Bliv ført ind i Andersens
roman Kun en spillemand, som blandt andet foregår på Tåsinge
og i Svendborg. H.C. Andersen var kendt for sine færdigheder
med papir og saks, og du får selv mulighed for at skabe dit eget
papirklip. Nyd derefter en kop te med hjemmebagte boller som
på Andersens tid eller frokost, alt efter dit ønske.
FOR BOOKING AF FORTÆLLEOPLEVELSE ELLER MERE INFORMATION

Valdemars Slot, Slotsalleen 100, 5700 Svendborg
Tlf.: +45 62 22 61 06 | www.valdemarsslot.dk

Sønderjylland/Slesvig
H.C. Andersens mange rejser førte ham også igennem områder, vi
i dag betegner som Sønderjylland og Slesvig, men som med
datidens samlende betegnelse kaldtes for ”hertugdømmerne”.
I august 1844 blev Andersen af dronningen, Caroline Amalie,
inviteret til at opholde sig hos hende og Christian den 8. på øen
Föhr. Fra den 29. august til den 9. september samme år opholdt
han sig på øen, hvor han boede i Wyk, i Große Straße 16. På Föhr
nød han, ligesom nutidens gæster gør det, badelivet og de mange
solskinstimer.
Efter besøget på Föhr tog H.C. Andersen til Augustenborg Slot,
et af de flotteste barokslotte i Danmark. Her opholdt han sig i
perioden 11.-29. september 1844, hvor du kan opleve slotsparken
og gårdspladsen, Augustenborg Slotskirke og et lille museum, der i
tekst og billeder fortæller slottets og stedets historie.
Inden sin rejse til Syd- og Centraleuropa i 1845 opholdt H.C.
Andersen sig på Gråsten Slot, hertugparret fra Augustenborgs
jagtslot. Slottet bruges i dag af kongefamilien som sommerresidens
og er derfor ikke tilgængeligt for offentligheden, men du kan besøge
slothaven på egen hånd eller booke dig ind på en rundvisning i
slotshaven og slotskirken på visitsonderjylland.dk.

Hent app’en
App’en indeholder beskrivelser af mange af de steder
H.C. Andersen har besøgt på Fyn og i det sønderjyske.
Besøg sitet www.hanschristianandersentrail.com eller
Gå til App Store eller Google Play og søg efter Hans
Christian Andersen Trail.
Det er en god idé at downloade app’en,
mens du har adgang til en wififorbindelse.

