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Danske Hærhistoriske Museer 
Bestyrelsens beretning 2021 

DHM Generalforsamling 2022 
 
Denne beretning kan endeligt gives på det normale tidspunkt på året, men 2021 var igen 
præget af COVID-19 restriktioner. Dog lykkedes det sidst på året at få afholdt et udviklings-
seminar, der i næsten 1½ år har været udskudt. Det har derfor været meget begrænset, hvil-
ke aktiviteter, som har kunnet afholdes. Mange medlemsforeninger har måttet aflyse hoved-
parten af deres aktiviteter, men udsigterne for 2022 begynder at tegne lysere. 
 
Sidst på året har bestyrelsen sammen med Præsidenten afholdt møde med chefen for Hær-
kommandoen, generalmajor Gunner Arpe Nielsen med et positivt resultat, der bl.a. indeholdt 
et specifikt tilsagn om støtte til udgivelse af DHM Årsskrift. 
 
DHM har ikke tidligere udgivet årlige oversigter over medlemsforeningernes aktiviteter ud 
over besøgstal, men på generalforsamlingen for 2020/21 afholdt sammen efterårets udvik-
lingsseminaret blev det foreslået at udgive et Årsskrift hurtigst muligt. Arbejdet gik straks i 
gang og det forventes, at Årsskriftet 2021 ligger klar til forårets udviklingsseminar. En stor tak 
til både medlemsforeninger for deres hurtige reaktion i form af bidrag samt til bestyrelses-
medlem John Frandsen støttet af Kristine Bjerno for et flot arbejde. Årsskriftet giver et godt 
indtryk af de mange forskelligartede hærhistoriske aktiviteter og håbet er, at det er med til at 
synliggøre alle bidragende foreninger og således tiltrækker sig større opmærksomhed for 
mulige besøgende. 
 
DHM deltager også i FREMFOR initiativet og er repræsenteret ved Præsidiets præsident, der 
afrapporterer til bestyrelsen, der ser frem til de initiativer, som bliver implementeret. Flere de-
taljer fremgår af Præsidiets beretning. 
Åben Hede i 2021 blev desværre også aflyst og det ser nu ud til, at Åben Hede kan gennem-
føres i slutningen af juni 2022 efter to års fravær. DHMs bestyrelse deltager med repræsen-
tanter i planlægningsarbejdet som repræsentant for medlemsforeningerne. 
 
I løbet af året har Hærkommandoen arbejdet på at færdiggøre et arbejde vedrørende be-
stemmelser for drift af militærhistoriske køretøjer i Hærens struktur. Dette arbejde sammen 
med øvrige bestemmelser udgivet af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er 
med til at færdiggøre samlingen af bestemmelser for kørsel med samt drift af de militærhisto-
riske køretøjer. DHM har kommenteret et udkast til bestemmelser med bl.a. bemærkninger 
om ikke at gøre administrationen så topstyret eller fra centralt hold indlægge begrænsninger i 
antal i driftværende køretøjer ved foreningerne. Efter DHMs opfattelse skal antallet af 
køretøjet være styret ud fra behov og interesse lokalt ude hos medlemsforeninger og 
regimenter. Herved bevarer vi også det nødvendige engagement blandt medlemmerne. Der 
har heldigvis været lydhørhed overfor DHM og medlemsforeningernes bemærkninger. Det er 
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håbet, at afslutningen af arbejdet vil være medvirkende til at gøre dagligdagen for de kørende 
foreninger lettere. 
 
Materieludvalget har ydet en stor indsats i rådgivning og kommentering af udkast til bestem-
melser fra Hærkommandoen og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Desuden har ud-
valget arbejdet med konkrete emner som brandslukningsudstyr samt sikring af reservedele til 
medlemsforeningernes veterankøretøjer. Endelig har Materieludvalget fortsat den løbende 
proces med tildeling af materiel, især køretøjer, hvor der jo opereres med en løbende 25 års 
plan. Senest har det været tildeling af de nu udfasede PMV M113 G3, Duro ambulancer, 
samt et blokvognstog til transport af kampvogne. 
 
Bestyrelsen deltager fortsat i internationalt samarbejde i rammen af TankNet, der alene har 
afholdt digitale møder i løbet af året. Det forventes stadig, at DHM vil være vært for et 
TankNet møde i 2023. 
 
Tak for Præsidiets støtte, hvor især Præsidenten har været en meget aktiv spiller og støtte 
for bestyrelsens arbejde. 
 
Som følge af de vedtagne ændringerne i DHMs vedtægter, har Forsvarets Materiel- og Ind-
købsstyrelse været deltaget i bestyrelsesmøder og bestyrelsen takker oberstløjtnant Tage 
Byrnak for aktiv deltagelse på møderne. 
 
Også Bjarne Møller fra Hærkommandoen har gennemført et konstruktivt samarbejde og be-
styrelsen takker ham for hans store engagement og lydhørhed overfor DHM’s synspunkter 
samt hans velvillighed i kontakten mellem chefen for Hærkommandoen og DHM. 
 
Bestyrelsens plan for det kommende år indeholder en opdatering af bestyrelsens arbejdspro-
gram, der udløber i 2021. Programmet skal være et udtryk for, hvad DHM kan gøre for med-
lemsforeningerne og vil derfor blive drøftet på udviklingsseminaret i foråret 2022. 
Der afholdes fortsat to udviklingsseminarer i løbet af året, hvor vi jo er godt i gang med for-
årets seminar. 
Bestyrelsen vil deltage i arbejdsgruppen for Åben Hede 2022 som repræsentant for de delta-
gende medlemsforeninger samt udbygge forankringen af Årsskriftet for 2022 og årene frem-
over.  
Bestyrelsen vil også deltage i det fortsatte arbejde med at færdiggøre diverse bestemmelser 
udgivet af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Hærkommandoen til gavn for 
alle foreninger. 
Endelig vil bestyrelsen starte forberedelserne til dansk værtskab for TankNet i 2023. 
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