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Præsidiet har i løbet af det forgangne år videreført og konsolideret det arbejde og de fokus-
områder, som blev varetaget under den tidligere præsident, generalmajor Ib Bagers ledelse. 
Især har den fortsatte konsolidering af Danske Hærhistoriske Museers relationer til betyden-
de samarbejdspartnere været i fokus.  
 
De strukturelle ændringer, som Nationalmuseet og dermed også Tøjhusmuseet har undergå-
et under den nye ledelse, har været et af disse områder. Undertegnede har derfor sammen 
med repræsentanter for Danske Hærhistoriske Museers Materieludvalg aflagt introduktions-
besøg ved direktøren for Nationalmuseet, Rane Villerslev, og efterfølgende direktøren for det 
nye Krigsmuseum, Jens Carl Kirschmeyer (der også er medlem af Danske Hærhistoriske 
Museers Præsidium). Budskaberne har været ønsket om et fortsat snævert samarbejde og 
gensidig støtte, herunder i forbindelse med bevarelse af materielgenstande og kulturarv, 
samt i formidlingsmæssig sammenhæng. Forståelse af betydningen af attraktive vilkår for 
Danske Hærhistoriske Museers medlemsforeninger i forbindelse med støtte til aktiviteter i re-
gi af museet, herunder længere planlægningshorisont, vil forhåbentlig være blandt resultater-
ne. Dette blev efterfølgende bekræftet gennem de indlæg og diskussioner, som repræsen-
tanter for Nationalmuseet og Krigsmuseet havde på Danske Hærhistoriske Museers Udvik-
lingsmøde i november på Holmen. Materieludvalget vil endvidere som opfølgning på mødet 
vurdere, hvorvidt de ændrede strukturelle forhold inden for Nationalmuseet bør føre til æn-
dringer eller justeringer af vores fælles, formelle samarbejdsgrundlag.  
 
I samme hensigt har undertegnede ligeledes sammen med repræsentanter for bestyrelsen 
aflagt introduktionsbesøg ved den nye Materielinspektør i Forsvarsministeriets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse, brigadegeneral Peter Alexa. Det er opfattelsen at den nye Materielinspektør 
var meget interesseret i og positiv overfor Danske Hærhistoriske Museers virke og indsats for 
at bevare hærens historiske arv. Betydningen af at opretholde historiske køretøjer i drift gen-
nem den helt uundværlige frivillige indsats i foreningerne blev særligt betonet fra vores side. 
Også de nære og formelle relationer mellem Danske Hærhistoriske Museer og Hærstaben – 
nu Hærkommandoen – blev særligt bemærket.  
 
Endelig har Præsidiet støttet Danske Hærhistoriske Museers bestyrelse gennem årets aktivi-
teter. Undertegnede har som Præsidiets faste repræsentant i bestyrelsen medvirket til at løse 
opgaverne i det aktuelle arbejdsprogram, som Formanden vil omtale – og som har medført 
det forslag, der skal til behandling på generalforsamlingen vedr. Danske Hærhistoriske Mu-
seers rolle og retningslinier for aktiviteter på sponsor og fundraisingområderne. Som det vil 
fremgå, er der god udsigt at de første delopgaver for DHM indenfor disse områder vil kunne 
skydes konkret i gang efter generalforsamlingen. 
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For det kommende år vil Præsidiet videreføre indsatsen på samme områder som nævnt 
ovenfor. I det lys vil undertegnede sammen med repræsentanter for bestyrelsen snarest mu-
ligt søge foretræde for den nye Chef for Hærkommandoen, generalmajor Kenneth Petersen. 
Formålet vil være at få bekræftet de fælles interesser og formelle relationer mellem Hær-
kommandoen og Danske Hærhistoriske Museer - også i hærens nye struktur.  
 
Præsidiet vil endvidere støtte bestyrelsens arbejde med at konkretisere og realisere de i alt 
7-8 delopgaver, som de ovenfor nævnte retningslinjer for Danske Hærhistoriske Museers vir-
ke indenfor sponsor- og fundraising-områderne peger på. Et formelt samarbejde med inte-
resseorganisationen Interforce kan i den forbindelse formentlig medvirke til at puste liv i en 
Danske Hærhistoriske Museers støtteforening. Det er bl.a. i det lys, at Præsidiet har indstillet 
chefen for Interforce-sekretariatet, generalmajor Finn Winkler til valg til en af posterne som 
suppleant i Danske Hærhistoriske Museers Præsidium. 
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