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Danske Hærhistoriske Museer
Bestyrelsens Årsberetning 2014
I min beretning for foreningsåret 2013-2014 var min forventning denne:
”Bestyrelsen forventer og håber på at 2014 bliver året, hvor Hæren endelig får skabt et varigt og solid fundament for dens historiske virksomhed, hvorved bestyrelsens fokus i større grad kan rettes udad og fremad. Med
tanken på at organisationen fortsat er relativ ung, synes den at have påvist sin relevans og berettigelse. Der er
brug for et talerør, der kan italesætte den forsvars- og hærhistoriske sag og ikke mindst de vilkår, hvorunder historien i dag bevares. Rigtig mange ting af dem, der i 2013 har fyldt meget, synes i 2014 forhåbentlig at kunne
falde på plads. Med denne afklaring skulle der gerne kunne frigøres nye kræfter og nye ressourcer til at prioritere nye fokusområder, hvorved organisationens position og relevans for medlemmerne fortsat kan underbygges og styrkes.”

Nåede vi så i mål? Og blev vores forventning indfriet? Det korte svar er nej! Vi er ikke i mål,
og det har også i det forgangne bestyrelsesår kostet mange ressourcer at holde forsvarets
myndigheder op på de behov, der er for at få det hærhistoriske område forankret, og førend
vi kan betragte noget som værende i en drift tilstand. Omstruktureringen af Forsvarskommandoen til den nye værnsfælleskommando pr. 1. oktober kom tidligere end ventet og har
mærkbart påvirket vores resultater i det år, der er gået.
Det er ikke meget, der skal til, og at vi ikke er landet endeligt endnu, er jo bestemt ikke det
samme som at sige, at der ikke er nået noget – for det er der!
De organisatoriske foreninger og samlinger har fortsat ikke et opdateret direktiv at arbejde efter sammen med den stedlige chef. Der er fortsat ikke bestemmelser for det materielmæssige område – hverken af bestemmelser af regnskabsmæssig art eller bestemmelser for brug
og anvendelse herunder eksempelvis gennemførelse af færdselssikkerhedsmæssige syn.
Endelig kan vi heller ikke med sindsro betragte etablissementsområdet og sige, det er landet!
Men….Vi er kommet længere!
For at starte med det sidste først! Der trues ikke længere med nedrivning af kampvognsværkstedet i Nymindegab. Tilsvarende foreligger der ikke konkrete trusler om at nogen andre
foreninger eller samlinger skal forlade de faciliteter, man pt. er i eller pt. er tildelt. Telegrafregimentets Historiske Samling er den eneste, der har måttet flytte i konsekvens af forsvarsforliget og lukning af Bülows Kaserne. Det faktum, at samlingen var en organisatorisk del af det
nu tidligere Telegrafregiment, vejede tungt i forhandlingerne med Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste, nu Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, hvorved der kunne findes
en løsning. Den er nu fundet, men har bestemt ikke været gratis, og det har kostet mange
kræfter at flytte samlingen til nye lokaler både på Ryes Kaserne og til en midlertidig udstilling
i Gammel Hovedvagt.
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At der ikke udsendes trusler om nedrivninger og bortsalg længere, er det så det samme som
om at området er landet, og foreninger og samlinger er sikret?– formodentlig nej – men dog
et positivt tegn, da dette betyder, vi kan arbejde i et tåleligt klima. Vi går nye veje – specielt
med de køretøjshistoriske samlinger, hvorved den traditionelle opfattelse af en traditionsbærende forening udfordres og naturligvis må revideres. Der er jo også forskel på, om at man
kan / skal stille lokaler til rådighed for en forening, der samler på gamle billeder af soldater og
begivenheder og en forening der adskiller, restaurerer og kører gamle militære køretøjer! Når
alt kommer til alt, handler det om ressourcer og penge – noget forsvaret bestemt ikke har for
meget af.
Tidligt på året blev det også klart, at vi ikke fik lov at fortsætte med de midlertidige bestemmelser, som vi har anvendt siden 2005 ved kørsel med de historiske køretøjer. Fremadrettet
skal alle køretøjer gennemgå færdselssikkerhedsmæssige syn, ligesom dette kun kan ske,
hvis køretøjet er registreret i forsvarets materielsystem, ligesom køreren skal være registreret
som medarbejder i forsvaret. Ellers vil forsvarets forsikring ikke dække hverken skader på køreren, besætningen eller på trediepart. Særligt denne re-introduktion i forsvarets materielregnskab, som engang er besluttet udfaset, bortsolgt eller kasseret, er og har været meget
udfordrende, men nu er det ved at komme i gang, men om vi når at blive færdige inden 1.
april er usikkert, ligesom det er usikkert om det kommer til at påvirke aktiviteter i 2015. Tidligt
i forløbet fik vi indført nogle nye midlertidige bestemmelser, men de udløber som sagt 1. april.
Vi kan og skal dog glæde os over, at DHM nu driver materieludvalget under Hærens Museumskommission. Samtidig er det en fornøjelse at se, at de processer, som DHM har udviklet,
langsomt adopteres af forsvaret selv – fordi de både er logiske, og fordi de tilsikrer, at der tabes mindst muligt af hærens historiske arv.
Det er også i dette regi den meget komplekse proces med Nationalmuseet, hvad angår kategorisering af hhv. kulturbevaringsgenstande og brugsgenstande, er blevet håndteret. Nationalmuseet vil gerne åbne en udstilling af museets større genstande i Værløse og heri ønskes
flere genstande, der pt. er i udlån ved DHM medlemsorganisationer, udstillet og kategoriseret
som kulturbevaringsgenstande. Dette vil være ensbetydende med, at visse af de genstande,
som der brugt i tusindvis af timer på at bringe til kørende stand, nu skal tilbageleveres. Det er
en vanskelig og meget problematisk proces ikke mindst, når udlånsgrundlaget oprindeligt ikke omfattende en tilbagekaldsmulighed. Vi hilser imidlertid det velkomment, at Nationalmuseet ønsker at formidle hærens historie tydeligere og anerkender, at de berørte individer er
unikke, men håber samtidig at denne proces kan håndteres i respekt for den frivillige indsats
og således, at der kan findes passende erstatninger for de samlinger, der er berørt. Det er
mit indtryk, at vi i fællesskab er på vej til en løsning, som kun er kommet i stand, fordi organisationen tog ejerskab for processen og på vegne af foreninger og samlinger forsøger at finde
en løsning på en struktureret og ordentlig måde.
Trods denne lidt trælse indledning er der heldigvis så mange andre ting, der er landet, og
som er gået godt. 2014 var jubilæumsåret og 150 året for slaget ved Dybbøl. Ikke i nyere tid
er hærens historie blevet profileret så markant – fra den omdiskuterede tv serie 1864 til den
serie af arrangementer, som har været afholdt landet over fra Mysunde i syd til Kastellet i
København, hvor hæren gennemførte sit åbent hus arrangement i april. DHM bestyrelse og
medlemmer var på stort set alle måder inddraget, ligesom DHM også løftede betydelige opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bl.a. jubilæumsbogen. Jubilæumskomiteen blevet ledet af GL Ole Kandborg, der tillige sidder i DHM præsidium. Præsidium og bestyrelse afholdt
for første gang et fælles møde på Livgardens Kaserne, hvor organisationens fremtidige udvikling og udfordringer blev drøftet under uformelle former. Efterfølgende valgte mange at
fortsætte i Operaen til en fantastisk jubilæumskoncert. Som en efterbrænder er DHM blevet
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bedt om at videreføre promoveringen af salget af jubilæumsbogen. En opgave vi med glæde
løfter.
På publikationssiden er det lykkedes at få udgivet DHM Arrangementsguide efter 2 års hårdt
arbejde fra redaktionen. Guiden er en milepæl, og vi håber, den vil kunne tjene som planlægningsgrundlag for organisationens fremtidige arrangementer, således disse kan gennemføres på sikker og betryggende vis, men tillige gennemføres i overensstemmelse med de
mange og komplicerede lovkrav, der er gældende på området. Sidst på året er DHM Adfærdsguide blevet revideret, og til denne er der udarbejdet et supplement, som skal tjene
som vejledning for vores medlemmer, når der skal træffes beslutning om, hvad der er foreneligt, og hvad der ikke er foreneligt med DHM formål og virke herunder hensynet til vores historiske arv.
Der er rigtig mange ting, vi ikke er kommet til i det forgangne år og blot for at nævne et par
stykker, er det mit håb, vi kommer i gang med at udvikle et koncept for billetfællesskab, udvikling af historiske ruter i Danmark, udvikling af et koncept for kontrolleret bortsalg af overskydende historisk materiel til fremme for hærhistoriske område som helhed samt igangsætning af egentlige forskningsaktiviteter.
Det er ligeledes glædeligt at se antallet af medlemmer stige støt. DHM er i dag den største
og den eneste interesseorganisation, der varetager de mange små som store museers og
samlingers interesser. Dette giver indflydelse, og DHM stemme bliver hørt. Som allerede berørt er og har fokus på hærens egne samlinger også i det forgangne år været det dominerende ud fra devise, at man må sætte ind der, hvor risikoen for ulykker er størst. Dette betyder
også, at vi i det kommende år målrettet må forsøge at arbejde med relevansen for hele organisationen. På det efterfølgende stormøde vil vi tage en drøftelse om udviklingen af organisationen på kort som mellemlangt sigt. Det er en drøftelse, som er helt afgørende for at bestyrelsen kan arbejde loyalt for organisationens medlemmer og i den retning, der er ønsket. I
min optik er organisationens størrelse, besøgstal og udadvendte profilering ligefrem proportionalt med vores muligheder for at øve indflydelse på de rigtige niveauer, også selv om dette
måtte betyde ændringer i vores vedtægter og i vores grundlag.
Bestyrelsen har i år holdt 6 bestyrelsesmøder og to stormøder, et i Sliphavn i foråret og et i
Nymindegab i efteråret. Vi er taknemmelige for den hjælp og støtte, vi har modtaget i forbindelse med afholdelse af disse to væsentlige arrangementer, men må også konstatere, at det
i stigende grad – som konsekvens af de gennemførte udliciteringer af forsvarets etablissements drift – er blevet vanskeligere og koster flere ressourcer. Om denne model kan opretholdes, er uvist, men det er et andet område, vi arbejder målrettet på at forankre. Sidst men
ikke mindst er det hærhistoriske område i konkurrence med mange andre oplevelsestilbud,
hvorfor vores profil på både de sociale medier og på vores hjemmeside er af afgørende betydning. Det har aldrig været nemmere at annoncere end i dag, og jeg kan konstatere, at flere har fået øjnene op for, at DHM digitale platforme også kan bruges i kampen om publikum.
Det er, som jeg ser det, afgørende, at dette område forsat styrkes.
For første gang har vi slået en bestyrelsespost op og indkaldt emner fra organisationens
medlemmer hertil. I skrivende stund har ingen stillet deres kandidatur til rådighed, hvilket naturligvis er stærkt beklageligt. Jeg håber dette forhold ændres 7. marts. Tak til bestyrelsen for
et godt samarbejde og tak for indsatsen. Afslutningsvis vil jeg også sige tak samarbejdet til
den helt utrættelige formand for præsidiet Ib Bager og vores webmaster Henrik Klitskov.
Steen Holm Iversen
Formand
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