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Danske Hærhistoriske Museer
Bestyrelsens beretning 2017
Generelt må bestyrelsen konstatere, at organisationens positive udvikling blev videreført i
2017.
Vi har her i begyndelsen af 2018 fået et nyt forsvarsforlig, der igen vil medføre strukturelle og
organisatoriske ændringer i såvel Forsvarets som Hærens organisation. Det er for tidligt at
spå om, hvad det kommende forlig vil betyde for den historiske virksomhed og for en stor del
af vores medlemmers vilkår. Den historiske virksomhed bæres i en meget stor grad af frivillige, tidligere som nuværende medarbejdere, samt folk, der blot har en stor interesse for det
historiske arbejde, hvorved det bidrag, der ydes til fastholdelse af Forsvarets og Hærens historie, er begrænset set i forhold til den betydning området har for Forsvarets ”bløde” værdier
og korpsånd.
Som også den politiske forligskreds meget tydeligt har tilkendegivet ved både beslutningen
om at bevare af Hærens officersuddannelse på Frederiksberg Slot og ved en bevarelse af
Hærens regimenter, kan og skal alting ikke nødvendigvis gøres op i penge. Korpsånd, lokale
historiske traditioner og regimentstilhørsforhold har en snæver sammenhæng med evnen til
både at rekruttere og fastholde forsvarsviljen og ikke mindst medarbejdere.
Vi oplevede igen i 2017 en positiv tilvækst af medlemmer til organisationen, der på hver og
sin måde bidrager til, at vi som organisation kan samle det forsvars- og hærhistoriske område
i Danmark i overensstemmelse med, hvad vi forudsatte i den Vision vi vedtog i 2016. Siden
Danske Hærhistoriske Museer blev oprettet, har organisationen på en hidtil uset måde formået at samle forsvars-, militær-, og hærhistoriske foreninger, samlinger og museer.
Danske Hærhistoriske Museer indtager således i dag en ret unik position, hvilket vi ser afspejle sig i både det antal af frivillige, vi organiserer, vores mange forskellige medlemmer,
men ikke mindst også i vores besøgstal. Vi kan på sidstnævnte område forsat konstatere en
stor og markant publikumsinteresse for vores område.
På materielsiden kan vi igen i 2017 konstatere en fortsat og positiv videreudvikling af samarbejdsrelationerne med såvel Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse som med Nationalmuseet.
.
Ved begge myndigheder prioriteres den fortsatte forankring og ”historisk” forsvarlige håndtering af det materiel, som udfases, og vi kan med glæde konstatere, at der er en betydelig vilje
til at få samlet op på og få struktureret vigtige processer som f.eks. i forbindelse med udvælgelse og reservationer af materiel ved fremtidig udfasning. Det er yderligere glædeligt, at vi i
slutningen af 2017 endelig ser afgørelser ved domstolene, der entydigt og klart bakker op om
Danske Hærhistoriske Museer årelange anbefalinger, hvad angår ejermæssig adkomst til og
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dokumentation for samme. De afsagte domme vil fremadrettet uden tvivl danne en gunstig
præcedens for vores område og myndighedernes håndtering af samme.
Vi har i 2017 fået landet et par af de helt store sager inden for materielområdet i forhold til
såvel udlånsbestemmelser og uddannelse. Det er klart, at det vil tage tid at få implementeret
begge områder, og der skal givetvis også justeres løbende på, hvor det måtte være nødvendigt, men sammenfattende er det glædeligt, at det er lykkedes at finde en vej frem i samarbejde med alle interessenter.
Selv om Danske Hærhistoriske Museer drives af frivillige kræfter, bistår organisationen via
sine samarbejdsaftaler både Hæren, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og
Nationalmuseet i deres myndighedsudøvelse. Dette stiller særlige krav, men skaber tillige udfordringer. Derfor kommer vi til at se på både på mulighederne for at skabe en større medlemsinddragelse og ikke mindst på mulighederne for at tiltrække flere ressourcer til arbejdet i
bestyrelsen.
Vi kan fortsat udvikle os på en række centrale områder og herigennem skabe en endnu mere
robust organisation og ledelse.
Efter seks år har organisationens præsident valgt at takke af. Der skal fra bestyrelsen lyde en
overordentlig stor tak og taknemmelighed for den store indsats som Ib Bager har ydet i etableringen af Danske Hærhistoriske Museer i såvel bestyrelsen som i præsidiet. Ib Bager indsats har været uvurderlig, og Ib Bager har ved sin utrættelige indsats været en loyal og påskønnet præsident.
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle, der har bidraget til organisationens virke og
udvikling i 2017.
På bestyrelsens vegne

Steen Holm Iversen
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