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H.C. Andersen og familien Wulff 1-2 Kirsten Dreyer Hent PDF Forlaget skriver: Da H.C. Andersen i 1819
kom til København, var det hans mål at blive noget ved teatret. Men som tiden gik, indså han, at han hverken
havde en fremtid som balletdanser, sanger eller skuespiller. I stedet gav han sig til at skrive skuespil og kom i
den forbindelse i kontakt med søofficeren og Shakespeareoversætteren P.F. Wulff. I hans hjem og familie

fandt Andersen, som han skriver i Mit Livs Eventyr "et sandt Hjem". Fru Wulff blev nærmest som en moder
for ham i skoletiden i Slagelse og Helsingør. Hun var altid parat til at trøste og støtte ham, men hun var heller
ikke bange for at sige ham sandheden, når hun syntes, at han klagede for meget, eller hans drømme blev for
højtflyvende. H.C. Andersen blev også en nær ven med børnene i familien. Med H.C. Andersen og familien

Wulff. En samling breve 1823-1875, der tæller 193 breve, afsluttes arbejdet med udgivelsen af H.C.
Andersens breve fra og til familien Wulff. Den kan læses som et værdifuldt supplement til Andersens
selvbiografier, hvor man følger den unge digterspire fra skoletiden til verdensberømt eventyrdigter.
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