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FAK TA 
Hans Christian Andersen skrev Den Lille Havfrue i 1837. Historien handler om en lille hav-
frue, som redder en prins fra at drukne og forelsker sig i ham. Den Lille Havfrue møder 
en ond havheks, der lover den lille havfrue ben til gengæld for hendes smukke stemme. I 
aftalen med havheksen indgår ligeledes, at hvis prinsen gifter sig med en anden, skal Den 
Lille Havfrue dø, hvilket desværre går i opfyldelse.

FAK TA
Statuen af Den Lille Havfrue er skabt af billedhuggeren Edvard Eriksen i 1913 og præsen-
teret for Københavns kommune d. 23/8 samme år. Hvert år på denne dag fejres hendes 
fødselsdag, ved at et antal kvinder hopper i vandet og danner tallet på hendes alder.

FAK TA
Nyhavn blev anlagt i årene 1671-1673. Stedet har altid været et af Københavns muntre hjørner, 
hvor druk, slagsmål og lommetyve hørte til hverdagen. I 1950’erne begyndte skuespillere, 
kunst nere og andre kendte folk at flytte ind og restaurere bygningerne. I 1980’erne blev  

“solskinssiden” omdannet til gågade og havnebassinet åbnet for gamle sejlskibe. I dag er  
Nyhavn en stor turistattraktion, hvor mange nyder den udendørs servering eller en is på kajen. 

FAK TA 
Der er to havne- og kanalrund-
fartselskaber, som begge tilbyder 
bådture rundt i det nye og gamle 

København. Guider fortæller under-
vejs om de største seværdigheder og 

deres historie. Begge selskaber holder 
til i Nyhavn og en tur varer ca. 60 min.

Nu skal du møde min kusine, som bor i København. Hun er 
halv pige og halv fisk. For det meste sidder hun på en sten 
og leger statue. Se! Der svømmer hun. Er hun ikke bare 
den smukkeste lille havfrue, du nogensinde har set? Og så 
er hun berømt. H.C. Andersen har skrevet et eventyr om 
hende. Det hedder: ”Den Lille Havfrue”, og Walt Disney har 
lavet en film ud fra eventyret. Skal vi svømme over til min 
kusine? Så tager jeg et billede af dig sammen med hende, 
men hun giver ingen autografer!

Se, der er Kanalrundfarten. Skynd dig, så hopper vi ombord 
og sejler med til Nyhavn, som er en gammel havn… Nyhavn 
er et fantastisk sted. Der er gamle skibe, huse i alle mulige 

farver, mennesker der griner, 
og så har de, de bedste 
hjemmelavede isvafler med 
syltetøj og flødeskum!

22 23


