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Danske Hærhistoriske Museer
Præsidiets årsberetning 2014
Præsidiets hovedfokus har i 2014 været rettet mod Hærens 400-årsjubilæum samt den strategisk udvikling af DHM.
Dette er sket i et meget snævert samarbejde med bestyrelsen, så tæt, at det til tider har været svært at skelne de to ledelsesniveauers aktiviteter.
Præsidiets hovedaktivitet i forbindelse med Hærens 400 år har været støtte til udgivelsen af
Tøjhusmuseets jubilæumsbog ”Hæren – 400 års Danmarkshistorie”, som udmøntede sig i en
række temanotater til støtte for forfatterne, identifikation af billeder, samt deltagelse i kvalitetssikringen af bogen. Bogen har fået meget fine anmeldelser, hvilket i sagens natur er
overordentlig glædeligt.
En afledt effekt heraf har været en donation til DHM på 70.000 kr. fra Støtteforeningen for
Hærens 400-års Jubilæum til at understøtte oplysning om og formidling af bogen.
DHM medlemsorganisationer er opfordret til at indsende forslag til større eller mindre særudstillinger, hvor bogen og dens fortælling kobles til netop den fortælling, som er særegen for
det pågældende museum eller samling, og således at museerne og samlingerne kan benytte
lejligheden til også at udvikle deres formidlingskoncepter og dermed tiltrække mest mulig
opmærksomhed omkring 400-års-bogen.
Årets vigtigste resultat vedrørende DHM strategiske udvikling er så absolut underskrivelsen
af samarbejdsaftalen med HOK, som fastlagde DHM rolle som historisk operatør på HOK
vegne. Vigtigst af alt har været HOK indtræden i DHM bestyrelse og præsidium, hvilket har
givet et langt mere strømlignet samarbejde.
Det har udmøntet sig i en række aktiviteter, hvor præsidiets medlemmer på forskellig vis har
understøttet bestyrelsens bestræbelser på udmøntning af aftalen.
Således har præsidiet understøttet etablering af Hærens Museumskommissions Materieludvalg under DHM formandskab, optagelse af de organisatoriske og associerede samlingers
køretøjer og større materielgenstande i DeMars, syn af køretøjer herunder også veterankøretøjer samt optagelse af samlingernes frivillige medlemmer i DeMars, hvorved disses juridiske
stilling hermed bliver lagt i faste rammer.
Procedurer for funktionsudygtiggørelse af håndvåben er også faldet på plads og de første
våben er omkring årsskiftet anmeldt til at gennemgå processen.
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Et særligt emne har været udviklingen af det tidligere panserværksted i Nymindegab til gennemgangsværksted og –depot for historiske genstande. Der er iværksat en række tiltag,
ihvorvel den endelige løsning endnu ikke er på plads.
Samarbejdet med Nationalmuseet er et andet vigtig holdepunkt i DHM strategiske udvikling.
Konkret har det omkring nytår udmøntet sig i definition af et nyt regime for klassificering af
Nationalmuseets genstande til kulturarvsbevarelse og til brug i DHM medlemsorganisationers
formidlingsarbejde.
Alt dette har jo ikke kunnet lykkes uden en altid imødekommende respons fra præsidiets
medlemmer, som hver på deres vis har trukket med. Ligeledes har DHM mødt stor velvilje fra
Viceforsvarschefen, Chefen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt Direktøren for
Nationalmuseet. Uden disse centrale spilleres positive tilgang til DHM arbejde, ville det ikke
have været muligt at opnå de gode resultater, som 2014 har budt på.
I begyndelsen af 2015 har DHM fået følere fra søværnets og flyvevåbnets museer og samlinger med henblik på et tættere samarbejde. Dette vil være et af præsidiets centrale fokuspunkter i 2015, herunder etablering af en evt. værnsfælles historisk struktur i Forsvaret. Ligeledes vil et evt. samarbejde med Varde Kommune om en fælles historisk aktivitet omkring
Nymindegab være vigtig. Endelig vil en målrettet indsats til støtte fundraising for de enkelte
museer og samlinger blive tillagt yderligere vægt.
Ib Bager
Formand
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