
 

 

POSLANICA OB 2. APRILU  
 
 

Dragi starši in otroci. 

 

Danes je za vse nas poseben dan, rojstni dan pravljičarja Hansa Christiana 

Andersena. Ponosni smo, da nosimo njegovo ime, saj je eden največjih pravljičarjev.  

Prepričani smo, da poznate Andersenove pravljice. Tisto o grdem račku. Pa o 

kraljični, ki se je celo noč premetavala v postelji, ker je čutila grahovo zrno pod goro 

pernic. Mogoče tudi tisto o svinjskem pastirju, ki se je norčeval iz ohole kraljične. In 

še bi lahko naštevali. 

 

Zato vam bomo tokrat predstavili pisatelja Hansa Christiana Andersena nekoliko 

drugače. 

 

Hans Christian Andersen se je rodil 2. aprila 1805 v Odenseju, na Danskem. Odense 

je glavno mesto otoka Fyn, drugega največjega danskega otoka. 

 

Pri štirinajstih je iz domačega kraja odšel v Kobenhaven. 

Začel je pisati in s pesmimi, pravljicami in gledališkimi besedili kmalu zaslovel. 

Takrat se je odpravil na prva potovanja. Pot ga je vodila križemkražem po njegovi 

domovini, pa v Nemčijo, Italijo in Francijo. Bil je tudi v Ljubljani. Vse življenje je bil 

navdušen popotnik, tako da je obiskal številne tuje dežele, najprej s kočijo, nato z 

vlakom. 

"Potovati pomeni živeti," je nekje zapisal. 

 

Leta 1835 so izšli prvi zvezki njegovih pravljic za naslovom Pravljice, povedane za 

otroke".  

V knjigah se je vedno imenoval le "H.Ch. Andersen". 

 

V nekaj letih je objavil pravljice Vžigalnik, Kraljična na zrnu graha, Cesarjeva nova 

oblačila, Stanovitni kositrni vojak, Leteči kovček, Divji labodi, Grdi raček, Snežna 

kraljica,... 

Te in številne druge njegove pravljice danes sodijo v svetovno literaturo. 

 

Leta 1855 je izdal knjigo spominov na otroštvo z naslovom Pravljica mojega 

življenja. 



Kot pisatelj je bil uspešen, zasebno pa se ni nikoli ustalil. Pogosto se je selil in veliko 

je potoval. Družine si ni ustvaril nikoli. Zadnja leta življenja je živel v Kobenhavnu 

kot ugleden in spoštovan pisatelj, vendar osamljen. 

 

4. avgusta 1875, nekaj mesecev po 70. rojstnem dnevu, je Andersen umrl v hiši 

prijateljev, v predmestju Kobenhavna. 

 

V središču danse prestolnice so v spomin velikemu piscu postavili spomenik. 

Simbol Kobenhavna je postala bronasta figura morske deklice, ki sedi na kamnu v 

pristanišču in upodablja glavno junakinjo iz Andersenove pravljice Mala morska 

deklica. 

 

Pisatelja so nesmrtnega naredile predvsem njegove pravljice. Znan pa je bil tudi po 

starem kovčku, ki ga je spremljal na vseh potovanjih. Ta kovček stoji na stolu v sobi, 

kjer je preživel svoje zadnje dni. Blizu postelje, pripravljen za zadnje veliko 

potovanje. Stari kovček nas spomni tudi na njegovo pravljico Leteči kovček. V njej 

fantič sede v kovček in začne čarobno potovanje. 

 

"To vam je bil navaden kovček. Brž, ko si pritisnil na ključavnico, je kovček vzletel. 

In res, švist, je zletel z njim skozi dimnik, visoko nad oblake, daleč, daleč proč..." 

(odlomek iz knjige Zlate Andersenove pravljice MKZ 2020, prevod Silvana Kos 

Orel). 

 

Leteči kovček je še vedno visoko v zraku. Z vsako knjigo, ki jo odpremo, z vsako 

pravljico, ki ji prisluhnemo, se - švist - odpre in nas popelje v drugi svet... 

(prepisano iz knjige Pravljično potovanje Hansa Christiana Andersena MKZ 2021, 

prevod Neža Božič). 

 

Prepričani smo, da ste ob prebiranju izvedeli marsikaj novega in zanimivega. 

Verjetno pa se vam je porodila želja, da preberete tudi kakšno Andersenovo 

pravljico. Žal vam knjige ne moremo ponuditi. Posredujemo pa vam link, na 

katerem lahko danes zvečer, skupaj z vašimi otoki prisluhnete eni od njih 

- https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/174687489 

 

Želimo vam lep, vsaj malo pravljičen, dan. 

 

 Andersenovi  
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