Roskilde Kommune
Kultur- og Idrætsudvalget
c/o Martin Holgaard

Markering af 100 året for salget af de Dansk Vestindiske Øer
Kære Birgit og Martin
Kultur- og Idrætsudvalget har i brev af 9. december forespurgt ROMU om museets
overvejelser i forbindelse med 100-året for salget af de Dansk Vestindiske Øer,
herunder evt. markering ved udstilling på Roskilde Museum.
ROMU kan oplyse følgende:
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I 2017 vil Roskilde Museum blive totalt nyopstillet. Museet er lukket frem til den
forventede åbning medio 2017, og bygningen er under renovering inden selve
udstillingsopbygningen påbegyndes.
Åbningen af det nye Roskilde Museum er afslutningen på en total
fornyelsesproces af museets hovedbesøgssteder, og omfatter det allerede
nyåbnede Lejre Museum, Sagnkongernes Lejre, bygning og åbning af RAGNAROCK
– museum for pop, rock og ungdomskultur og med forventet åbning i marts af et
nyopstillet Frederikssund Museum. Menneske og fjord.
Udstillingsplanlægningen af Roskilde Museum er i proces og museets kommende
basisudstillingen er emnedisponeret.
I den kommende basisudstilling vil der indgå et afsnit om Sukkerhusets historik,
herunder fortællingen om det i 1763 oprettede interessentskab til raffinering af
sukker fra kolonierne i Dansk Vestindien og bygningen af Sukkerhuset (færdigt i
1763).
Sukkerproduktionen lukkede igen i 1779.
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Som de øvrige historiske fremstillinger i det kommende nye Roskilde Museum vil
fortællingen som Sukkerhuset bygge på de eksisterende kilder om bygning,
selskab, produktion og råvareleverancer.
(Det kan oplyses, at der også i den gamle basisudstilling var et mindre afsnit om
sukkerproduktionen).
Museet har i arbejdsplanen for 2017 ikke indarbejdet særudstillinger på Roskilde
Museum, idet det forventes, at de nye basisudstillinger, der opstilles efter de
samme principper som Lejre Museum og RAGNAROCK, vil tilfredsstille behovet for
formidlingen om Roskildes historie.
Der vil blive afviklet en række events i løbet af året, i lighed med programmet for
de seneste par år.
Disse events (pop-up-museer, saloner, temaarrangementer,
familiearrangementer, film, foredrag mv.) er ikke endelig fastlagt, men bliver
kvartalsvis aftalt i h.t. aktualitet og muligheder. Et foredragsarrangement om De
Dansk Vestindiske Ører vil naturligt indgå i museets overvejelser.
Det er museet håb, at ovenstående vil besvare spørgsmålet fra Kultur- og
Idrætsudvalget.
Med venlig hilsen

Frank Birkebæk
Direktør
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