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'ht rejse er at leve" skiver han i "lvlitlivs eventyl', og det var jkke bare tomme ofd, og
påhans manserejser tilbåde ind' ogudland, herunder til Roskilde, skullehan unde.
alle omstændighede. i langt de fleste tilLlde gennem Roskilde, så dei bleytil mange
korter€ elle.længere ophold. De tidligste rejser foregik med postvognen elLer han fik
kørelejlighed med gode bek€ndte en enkelt fodtur fra København til Slageke bl€v d€t
også til og efter 1847 var der o8så mulighed for at benytte je.nbanen.

Han slogsig gelne ned i byen 4'5 dage ad gangeD for at mærke byens liv ogbl.a. tjlbrjnge
tid sanmenmed sinnæreven, komponisten l.P.E. Hartmann oghansfamllie, som også

gæstede Roskilde i en årække.

I å.ene l8sA864boedeH. C. Andesen ofte hos doftprovst Ortved i domprovste-
gården. Den lokåle kunstmaLer og p!ofe$o. lacob Kornerup gjorde et stort indtlykpå
digteren, idet han kunneberetteom en 6rnånede6 reFetil Spanien, som inspirerede
H. C. Andereentilen tilsvarende tur.
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H. C. Ande6en loretrak så åfgjort ar være p.ivat indlogeret, men han var dog
også gæsi på tre af byens gæstgivelier, nenlig Horel prindsen, ',poslgaarden
og påjernbånestationen, som på 1. sål havde gode overnåt.ingsmuligheder.

llereafde stede. som H. C. Andereen besøgte kan stadig
oplevs. men Ro,L-irde. JdvrkIng hcrnårurt g,i(og\å
betydet ændringeri bybilledet, så vi tuå tage fantåsien
lidt i brug, hvis vi vil gå i hans fodspof - dervar fra
tiden før fotografiei for alvorvandt indpas.
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Den 26.6.1847 blev jernbanen København Roskild€ indviet. Fø6tegang H. C. Åndersen
tog toget var i maj 1848, på sin rejse til lyn.

På jernbånestation vd der på L sal en fortræfielig restaulant med selskabslokaler og

værelser til ovelnatning. På balkonen var der seNering. Iøste gang H. C. Ånde$en over'
nattede på jernbaneståtionen var i l85I - dog kun i tre timer med kurs tuod København.

I sept€mber 1866 blev det til mere end blot et pår tiners hvile på Banegården:
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Den sidste gang H. C. Andersen var på banegirden i Roskilde var i septenber 1872.

I dagbosen skrev han:
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G.åbrddrc Kirkegård hår navn eft€r Gråbrødre Kloster, son lå på stedet I perioden
l'l- - l5lo. Områder blev byer. li lcgd d l820erne.

H. C. Ande6eD var i byen i septenber 18s5, hvo. han indlogerede sig på Postgaarden.
ilolge dagbogen nødte han tilsyreladende ikkc en levende sjæ1, som rarværd at nævne.
Til gengæld skr.v han, at han aflagde besøg på cråbrød.€ Ki rkegaard for bl.å. ar se sin
nære ven, konponisten c. E. F. we)'ses grålsred

Weyse rar nært tiiknyttct Roskilde, og H. C. Andesen
besogte ban j 1842 hos pastor HertT i præstegården,

men Weyseur ramt afålvorlig sygdoD og døde få
måneder senere. Welse blev efter egct onskebegravet
på Gråbrødre Kirkegaard under en storbog.
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På H. C. Andesens tidvar hotel Pdndsen en besk€den bygning i 2 €rager bagen.ække
lindetræer. Denvar opført efter branden i l73l og blev levet ned i iS76 for åt give plads
for deD bygningvi kender i dag.

Det blev kun lilet enkelt ophold, som H. C. Ande6en ikkevar heh rilf.eds med, og han
skriver i sin dågbog i august 1842:
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H. C- Andereenvar godt 30 årsenere tilbåge på
Prindsen til en afienund€rholdning, hvor

i'....nogle åf hans eveniyr blev læst op.
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Nå.H. C. ÅndeFen kontilRoskilde, undlodhanitkeat allægge et besog i den ganLe

købnandsgaard på torvet hos plofe$or Ixcob Kornerup og håns moder' De. havde ud_

vikiet sigelvenskåb nellem H. C. Andcrsenoglacob Kornerup.
Kornerup kunne bl.a. berette om ct hrlyt ås rundreisc i Spinien,soN H. C Ande6en

senere stort set gentog med KorneNps ndnuskript til hans bog on sPanicnsrejsen soln

guide,ogovcn ikøbetmed KorDe.ups reFekuferter, sonblevudlånti d.n inledning.

Når H. C. Andesen kom på besog, vidste den gamle dane altid, at gø.e stads afham

Hun iførte sig sin sorte silkekiole og kom selv ind ogbød hån neiende bakkcn nedvincn
idegamlcgronne rømerglas. H. C. Ande6en var da shaks lutter $nil og elskværdighed

han var io siire taknemmelig lor selv den mindste påskønnelse og ær.sbevisning. Når

vinen vår dtukket, 8ik turen næsten altid ud ibyen tud lacob KorneruP' som cne.on€
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Postgården sliller en helt særlig rolle i H. C. Andersens forfatterekab. I 1836 udgiv€. ban en
vaudeville 'En nat i Roskilde' hvor hele handlingen udsliller sig på et værelse på Postgården.

H. C Åndersen boede selv kun en enlelt nat på Postgålden og lø6t i 1855, og det var et
ophold han fandttilfred$tillende, oghan gav udtryk for at han foretrak Postgården fren

I dasbogen skrive! han:

Men inden da havde han ofte været på Postgården. Når han va. i Roskilde, og dei kom
håm for øre, at der var en bekendt, som opholdt sig på Postgården, undlod han ikke åt
afleggevisit. H. C. Andenens første besøg i Roskilde vår, da han var 14 år galnnel i l8I9
- nen det var blol på gennenreFe, og opholdet var ikke længere end det tog at udskifte
postvognens heste på postSården.
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G) ø PALÆEr oG DorvK RKEN

Roskilde Palæ er et firenøjet gulr bårokanlæg opfor U33 1736 på det sted, hvor
bispegålden har ligget. Palæer skulle udgøre en påssende ramme for majesteten under
gennenrejse eller ophold i anledning afbisæfte1se. i den kongelige familie.

F|a 1835 til 1846 var Palæet rammen oh Srænderforsamlingerne fo. øerne.
Iørste gang H.C. Andereen opholdt sig i længere tid i Roskitde, våriåugust 1842.
I hans dlgbog står ' .) rr, ,,,r,i,ilr.r r,...,,j:,,r,.,,,i, ar rirl Det vil siSe ar digreren spiste
frokost hos formanden for De rådgivende St€nderfo6amlinger, som, når der var nøder
i Roskilde, boede i Pålæets hovedbygning i stueeragen til venstre.

Dagen efter drak H. C. Andenen kalTe hos familien Øreted og var for første Sang i
domkirken sammen med Marie og Solhie øBred.

H. C. A e.sen besøgre Roskilde Domhrke fo6te gang i 1842 og fandt domkirken sinuk
i det ydre, lr]en yar ikk€ specielt imponeret over det indre. Der skulle en rundvisning i
august 1861til såmmen med plofessor Iacob Korn.fup og Steen lriis, som stod fo. den
gennemgribende reståu.ering afdohknken i disse åa for H. C. And.N€n fikøjnene o!
for domkirkens mangfoldighed.

I perioden 1862 1866 arbejdede halerne Vilheln MåBtrand
og Hein.ich Hånsen på dekorationen af Chr D. 4.s kåpel.
Vilhelm Mastrånd malede 2 male.ier med Chr. 4. son,
hovedperson og Krbtus figuren n€llemvjnduerne,
mens Heinrich Hansen målede de arknekoni {k.
lamher omkringde store malerie.. H. C. AndeNen
fulgte a.bejdet, når hån i den periodeva! i Roskilde.
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H. C. Andereen |ar benyttet ålle 3 ofentlige overnatningsmuljgheder i Roskitd€,Inen fra
1857 håvde digteren et sted, som har vendte tilbage ril flere gange: domprovstegården hos
familien Onved. Donprovstegården ligger der d€n dag i dag få skridr fra Donkirken -
og det vår domprovst Ortved der fo.estod opførels€n afejendomnen.
Bekendtskabet kan være formidlet afkomponisten J. 

p. E. Harrmån, som med sin fanitje
kom i domprovstegården planmæsigt i januar/februd i en år.ække, eller når Hartmanns
"lå pålandet" i Roskilde.l tiden frem til 1866 var H. C. Andereen en hyppig gæst i dom,
pfovstehjemnet, kombineret med besøg hos familien Hartmann, og der stiftes mange
bekendtskaber i den pe.iode.

Del e. helt utænkeligt, at H. C. Andereen jkke har stået i provsteshædet lige nord for
Domprovstegården og nydt det fantastiske syn ud over de grønne on.åder ned hod Ros-
kildetord - etsynsonkan nydes den dasidag.

O sopl rrysr
"Sophielyst" findes jkke mere, men vår en stdtækr ejendon betiggende i Asytgade t8 !å
Sct.lørgensbjerg. Den vår opfø.t omkriry r830trne, og den tj€nte primært son atminde
lig privåtboli8, men den søndre fløj udnod Asylgade blev på et ridspunkt udlejet til drift

Nårkonponisten, profe$or Iohan Peter Emilius Harrmånn trængte til ro og hvile rog fa-
milien til Roskilde for at "ligge på landet'og det va. netop !å 

,'Sophietysr". 
Så varede det

ikkelænge, før H. C. AndeBen dukk€de op, for han forsømte ingen lejlighed til at besoge
sin nære ven, når han var i Roskilde. Mangen en god middåg og frokost er det btev€t tit,
og samnen har de besøgtbyens seværdigheder
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H. C. Andc6en har flere gange !æret ved Roskilde
og lra dågbogcn l€dvi at han har badet i rorder.

Om han har badet fra stråndkdnten cllcr hrr
benyttet sobade!nstrlten ved vi ikkc, mcn drt
er en kendsgerning dt søbådeånnrltcn blcv
etableret i 1831, så nuligheden hrr yærct

tilstede. Under alle omstændighrdd hd
H. C. Ande6en kunnet nyde udsigtdr fra
havneområdei op mod Roskildr Donknkc,
sonr e. aibildet i 1834, og hvor nån kån se

sob!deanstilten i hojre nede6te hjorne.
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lJembåneslåtonen 2.Cdbrod€Krkegåd 3.Pmdsen.{ RådhusroNer 5. Foslgården os H C Andersen bænken
skomagergåde 15 6. påLæei 7 Dodk rken € Domprcv+esården 9, Sophierysr $ Hav^en os sobad€ansratte.
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