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Præsidiets virksomhed har været påvirket af hele COVID-19 situationen. Præsidiet har i mu-
ligt omfang arbejdet videre med at konsolidere Danske Hærhistoriske Museers relationer til 
betydende samarbejdspartnere.  
 
Undertegnede har i den forbindelse især vægtet relationerne til Hærkommandoen. Dette 
samarbejde er jo en af de helt afgørende faktorer i forhold til at sikre Danske Hærhistoriske 
Museer tilfredsstillende rammer og muligheder for at kunne virke til gavn for bevarelse af den 
hærhistoriske arv. På det grundlag havde undertegnede sammen med repræsentanter for 
bestyrelsen i december 21 foretræde for den nye Chef for Hærkommandoen, generalmajor 
Gunner Arpe Nielsen. Formålet var især at få genbekræftet såvel de fælles interesser som de 
formelle relationer mellem Hærkommandoen og Danske Hærhistoriske Museer i rammen af 
hærens nye struktur. Netop udgivne nye bestemmelser for drift, kørsel med og vedligeholdel-
se af historiske køretøjer fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse gav en positiv 
baggrund for mødet. Mødet forløb efter min opfattelse meget tilfredsstillende og bekræftede 
generalmajorens positive syn på den hærhistoriske sag og det arbejde, der ydes i Danske 
Hærhistoriske Museer for at bevare og formidle historien.  
 
Undertegnede har også fortsat arbejdet i styregruppen for FREMFOR. Projektet har været i 
en god udvikling hen over året. Et nedsat sekretariat fik kortlagt status og aktuel situation 
vedr. bevarelse og formidling af hærens historie. Betydningen af de mange frivillige timer i 
Danske Hærhistoriske Museers medlemsforeninger er blevet tydeligt kortlagt – og den de-
centrale, lokale struktur er klart respekteret i det videre arbejde. 
Vægten har i løbet af 2021 været lagt på at nå frem til konkrete forslag til en styrkelse af den 
samlede formidling af hærens historie og dens betydning for Danmarks status og udvikling. 
Projektets første fase er afsluttet i løbet af første halvår 2021. Der lægges op til en styrket og 
mere tidssvarende formidling gennem udvikling af en tværgående formidlingsplatform – ger-
ne med statslig involvering og under klar medinddragelse inddragelse af de lokale niveauer i 
museumsverdenen. Projektet har under hele forløbet respektereret værdien af Danske Hær-
historiske Museer og dermed medlemsforeningernes aktuelle engagement og virke.  
Projektet er i løbet af efteråret gået ind i fase 2, der er en implementeringsfase. Der skal ar-
bejdes med udvikling af forslag til en konkret formidlingsplatform. Undertegnede har accepte-
ret at fortsætte som DHM’s medlem af Styregruppen for FREMFOR. Arbejdet vil være omfat-
tet af bestyrelsens forslag til arbejdsprogram, som fremlægges på generalforsamlingen. 
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Endelig har Præsidiet støttet Danske Hærhistoriske Museers bestyrelse gennem årets aktivi-
teter. Undertegnede har som Præsidiets faste repræsentant i bestyrelsen medvirket til at løse 
dennes opgaver, herunder udmøntning af bestyrelsens arbejdsprogram og arbejdet med lø-
bende sager. Bestyrelsen har i det forgangne år i samarbejde med repræsentanter fra både 
Hærkommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ydet en stor og aner-
kendelsesværdig indsats til gavn for Danske Hærhistoriske Museer.  
 
 
For det kommende år vil Præsidiet videreføre indsatsen på de nævnte områder.  
 

Poul Kiærskou 
Præsident for Danske Hærhistoriske Museer 


