I H. C. Andersens fodspor
Mange har forsøgt at vinde hævd på vores berømte digter H.C. Andersen – og ved
første øjekast vil det måske være naturligt at stille spørgsmål ved om Roskilde kan
fremhæves i forhold til HCA.
Men det kan Roskilde godt !!
Lokalhistoriker Lotte Fang har dykket ned i historien og udarbejdet dokumentation
og historier til 15 steder i Roskilde hvor man med sikkerhed ved HCA har haft
forbindelse til.
Det er meningen turister og borgere skal kunne følge i HCA´s fodspor rundt på de
udvalgte steder.
Vejlaugets bidrag vil være det mest ”synlige” og første del af gennemførelsen af hele
projektet og kan være en slags startsted for rundturen som bla. også fører til Sct.
Jørgensbjerg, Provstevænget, Palæet, Prindsen og selvfølgelig jernbanestationen.
I Skomagergade 13 (nuværende Menu) lå Postgården hvor HCA adskillige gange
overnattede på rejse til / fra København. Ud for Menu´s vestligste vindue (se foto)
vil vi placere en sort granit bænk (som Lise Nørgaard og i Schmeltz Have). På denne
placeres en høj hat, stok samt rejsetaske. Under bænken placeres et par galocher og
på kanten af bænken udhugges ”Lykkens Galocher” hvor man - som en gimmick - vil
kunne forsøge om de ”passer”. På sidste butiksvindue laves en stor udsmykning af
kunstneren Kosmala, som vil bruge motivet fra en fugleskydningsskive, som viser
den Postgård, som H.C. Andersen besøgte og på et kort vil man kunne følge ruten.
Den mere detaljerede plan er vedlagt på mail fra Jørgen Melstrup som sammen med
Steffen Hansen også har været involveret i Vejlaugets projekter (Lise Nørgaard,
Snæversti og Schmeltz Have) .
Lotte Fang har lavet et meget stort arbejde med udarbejdelse af tekster til de
enkelte steder. Ideen med folderen er, at H. C. Andersens egne ord fra dagbøger,
eventyr og romaner fortæller, og fortæller hvordan digteren oplevede det enkelte
sted. Folderen skal udleveres fra bla. Turistkontoret. Senere er planen at lave en
App, hvor H.C. Andersen selv toner frem og fortæller.

