
 

 
 

Adresse Telefonnummer Postnummer Konto nr.: CVR nr.: Side 
Lundvej 154 9133 4590 DK-6800 Varde 1551-11217699 34 67 73 60 1 

 

 
www.haermuseer.dk 

Marts 2017 

Danske Hærhistoriske Museer 
Bestyrelsens årsberetning 2016 

 
Vi går nu igen imod en generalforsamling, og det er nu igen tid til at se tilbage på det år, der er gået, 
og det arbejde, der er udført i af bestyrelsen.  
 
Som alle de forudgående år har det været et travlt år for bestyrelsen.  Vi har i 2016 videreført arbejdet 
med at få forankret Hærens historiske virksomheden, både internt i Forsvaret og i Hæren, og ved ud-
gangen af 2016 synes vi at være ganske tæt på overgang til noget der kunne ligne en driftssituation. 
 
Det er som sådan ikke overraskende Forsvarets situation taget i betragtning, at denne proces har ta-
get tid. Når budgetter og udgifter skal gennemgås med en tættekam, er det både naturligt og nødven-
digt, at alle sten vendes.  
 
Denne konstatering er jo ikke ensbetydende med, at der ikke fortsat er udfordringer eller en garanti 
for, at der ikke i fremtiden vil opstå nye udfordringer. Som bekendt for de fleste gennemgås Forsva-
rets økonomi i de kommende måneder endnu engang i regi af den budgetanalyse, som Forligskred-
sen besluttede gennemført ved det nuværende forsvarsforligs indgåelse. Det er endnu for tidligt at 
spå eller gætte på konsekvenserne af denne proces, og jeg vil derfor heller indlade mig herpå. Jeg vil 
derimod imødese processen med sindsro – velvidende, at de historiske samlingers ressourceforbrug 
allerede på nuværende tidspunkt har været igennem en tættekam. 
 
2016 blev helt forventet året, hvor den formelle forankring af vores virksomhed fortsatte og tillige blev 
omsat i en række konkrete og mærkbare initiativer.  
 
Særligt på to områder har dette påvirket vores virksomhed.  
 
For det første er forankringen af de køretøjshistoriske samlinger fortsat i 2016. Formaliseringen har 
haft mærkbare effekter ved bl.a. indførelse af syn på vore historiske køretøjer og ved optagelse / 
genoptagelse af samme i Forsvarets materielregnskab. Det er to store, men nødvendige og meget 
vigtige tiltag, der må gennemføres for at bringe både de forsikringsmæssige forhold og færdselssik-
kerhedsmæssige forhold i orden. Om end det har medført besvær, og det har kostet mange kræfter, 
skal vi hæfte os ved to ting. Kørende samlinger gør historien levende og i samarbejde med de øvrige 
samlinger og medlemmer af vores organisation, giver det mulighed for at formidle Hærens historie på 
en unik og meget inddragende måde med større effekt og større rækkevidde. 
Dernæst er det afgørende, at denne unikke historiske formidling kan ske under betryggende og afkla-
rede forhold, der igen kræver, at der er styr på såvel ansvar som efterlevelse af de generelle lovgiv-
ningsmæssige krav.   
 
Det andet område, har der har præget 2016, har været udviklingen af vores samarbejde med Natio-
nalmuseet. I 2016 har vi endelig fået taget fat på kategoriseringsproblematikkerne, hvorved vi nu ser 
en klarere adskillelse imellem kulturarvsgenstande, og det som fremad rettet skal kendes som brugs-
genstand eller formidlingsgenstand. Adskillelsen skal tjene til at værne om den uerstattelige kulturarv, 
og samtidig give mulighed for at anvende brugsgenstande i formidlingsmæssigt øjemed. Samarbejdet 
om at løse op for den her meget gamle problemstilling har tillige muliggjort en udflytning af en meget 
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stor mængde af genstande, der hidtil har stået ubemærket hen i Nationalmuseets magasiner, ud til 
samlingerne, hvorved de nu kan gøres tilgængelige og anvendes til at understøtte formidlingen af 
Hærens historie og på mange område bidrage til at lukke hullerne i dem i formidlingsmæssig sam-
menhæng.  
 
Om end den proces på visse områder er udfordrende og problematisk, er den både nødvendig og 
frem for alt med til at sikre vores formidlingsevne i fremtiden. Materieludvalget har målrettet, dygtigt 
og balanceret arbejdet med begge områder i samarbejde med såvel Forsvarsministeriets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse som Nationalmuseet, og det går fremad. 
 
Også i 2016 oplevede vi desværre ulykker, og det er væsentligt, at vi i kraft af såvel vores egne vej-
ledninger som de bestemmelser, der er gældende, arbejder imod at undgå og hele tiden nedbringe ri-
sikoen for, at vores frivillige kommer til skade i forbindelse med formidlingen af Hærens historie.  
 
Også i år fortjener materieludvalgets formand og sekretær samt alle involverede parter stor ros for 
håndteringen af disse opgaver 
 
Afklaringen af og sikringen af faciliteter og bygninger for de af vores medlemmer, der virker i regi af 
en af Forsvarets myndigheder, udestår fortsat. Forsvaret er fortsat i denne sammenhæng meget de-
dikeret i sine bestræbelser på at bortsælge alle overflødige kvadratmeter, men med den nye udgivne 
bestemmelse og med Hærstabens velvilje, arbejder vi fortsat på at skabe ro og afklaring på dette om-
råde. Der er små fremskridt men ikke nogen endelig og betryggende afklaring. 
 
Omend dette måske kan opfattes knapt så relevant for alle de medlemmer, der ikke virker i regi af en 
militær myndighed, eller i tilknytning til Forsvaret, er det fortsat vores opfattelse, at vi virker bedst 
sammen, hvis Hæren dels vil sin egen historie, dels har sin historiske virksomhed forankret i et grund-
lag, der kan rette fokus imod det vigtigste – at skabe de bedste betingelser om formidling og bevarel-
se af Forsvarets historie og i særdeleshed Hærens historie.  
 
Som forventet har materieludvalgets dygtige håndtering af materielområdet lettet presset på bestyrel-
sen og præsidiet. Dette har muliggjort fokus på andre og mindst ligeså vigtige ting såsom medlems-
administration, kommunikation og digital profilering. Tilsvarende har vi i 2016 fået organisationens 
strategiske mål og vision på plads. Siden oprettelsen i 2011 har vi vedblivende set en stabil medlems-
tilgang, som vi naturligvis er glade for. Med vedtægtsændringen i 2016 kan denne fortsættes. Ud-
gangspunktet er, at vi som organisation via vores størrelse og udbredelse opnår den størst tænkelige 
indflydelse til gavn for alle vores medlemmer og det militærhistoriske område, via kombinationen og 
mixet imellem fag professionelle museumsfolk og frivillige.  
 
I 2016 faldt der tillige dom i en sag om uretmæssig besiddelse af tidl. dansk militært materiel. Med 
dommen er der nu fastlagt en retspraksis på området, der klart angiver, at dansk militært materiel er 
og bliver statens ejendom, med mindre dette sælges og erhverves lovformelig vis via Forsvarets auk-
tioner. Det er glædeligt, at der endelig fastlægges en klar retspraksis på området. I medfør af dom-
men er vi i 2016 kommet tættere på endeligt at få identificeret det grundlag, der på lidt længere sigt 
skal kunne sikre organisationens virksomhed økonomisk fremadrettet. Vi er ikke i mål endnu, og ar-
bejdet med at kunne etablere en proces om et kontrolleret bortsalg af historiske – men overskydende 
genstande – med det formål at kunne understøtte eksempelvis restaureringsprojekter og modernise-
ringer af samlinger, kan nu videreføres.  
 
Tak til alle i bestyrelsen for indsatsen og samarbejdet i 2015. Tillad mig tillige at takke for samarbejdet 
med alle eksterne som interne partnere i 2016. Sidst men ikke mindst skal det unikke og forbilledlige 
samarbejde imellem bestyrelse og præsidenten fremhæves med stor tak og anerkendelse for den 
meget store indsats dette også har krævet!  
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