
Husarudstilling i Roskilde
Roskilde Museum viser i perioden 13. juni til 28. oktober 2003 udstillingen

"Husarer i Roskilde - en garnison og dens by 1778-1842"

I maj måned 2003 udkommer museumsinspektør ved Tøjhusmuseet Karsten Skjold Petersens seneste
værk "Husarer i Roskilde. En garnison og dens by 1778-1824", og i den forbindelse viser Roskilde
Museum en udstilling om byens indkvarterede husareskadron gennem de nævnte år. Udstillingen laves i
samarbejde med museumsinspektør Karsten Skjold Pedersen og Tøjhuset.



Chakoten er blevet spurgt, om vi evt. kan bidrage til udstillingen med figurer og dioramaer over samme
emne. Modelstørrelser og materiale er underordnet.

Lige som det er svært at finde originalmateriale fra den omhandlede tid, er det svært at kunne vise figurer
og dioramaer med temaer derfra, når måske bortses fra 25-30 mm krigsspilsfigurer fra Napoleonstiden.

Man er derfor enedes om at vise figurer af danske husarer generelt, altså også fra senere perioder.

I en montre, der kan besigtiges ovenfra, og som måler ca. 1 x 1 m er det tanken at lade vise en lille
manøvre eller lignende under Frederik IV anno 1812 i 25 mm figurer - selvfølgelig inklusive husarer. Det
er tanken i den forbindelse at udstille et eller flere af Johannes Senns paradebilleder. Her skal en eller
anden altså lave et oplæg til en sådan opstilling, figurer til emnet skulle der være rigeligt med.

John Sjöberg arbejder på forskellige mindre dioramaer, herunder et anno ca. 1778 med den stadig
eksisterende husarhestestald i Roskilde som baggrund.

Der vil blive vist en husarafdeling ca. 1960 bestående af 54 mm figurer fra Tradition.

Og der er allerede blevet givet tilsagn om udlån af forskellige andre figurer. Men der mangler stadig en
del, for at det kan blive til en repræsentativ udstilling.

Så derfor bedes medlemmerne - og også gerne folk uden for Chakotens rækker - give en hjælpende hånd
med tilsagn om udlån af figurer af danske husarer i enhver afskygning.

Der må være flere, der er i besiddelse af Heyde, Brigader, Britains, Eriksson og andre mærkater. Der er
vist et par serier med flade danske husarer - også en fra Napoleonstiden. Og nogen har måske endog selv
fremstillet egne figurer. Alt har interesse.

Så gennemgå samlingerne og se, om der ikke skulle være noget, som kan hjælpe med til at gøre
udstillingen interessant.

Og ret så venligst henvendelse med ideer og forslag til John Sjöberg, Ildvænget 23, 2640 Hedehusene,
(tlf. 4655 1064), som arrangerer Chakotens bidrag til udstillingen.


