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VEJLEDENDE ADFÆRDSKODEKS I FORBINDELSE MED 
MILITÆRHISTORISKE ARRANGEMENTER 

   GENERELLE REGLER 
 

DEL	I	
 
 
1. GRUNDLÆGGENDE ADFÆRDSKODEKS OG VEJLEDNING  
Adfærdskodeks er udfærdiget som vejledning for DHM’s medlemmer, således at der på bedst mu-
lig måde værnes om den hærhistoriske sag. Det skal bemærkes, at arrangøren – civil eller militær - 
have udfærdiget regler, som går forud for denne vejledning. Regler som er arrangørens ansvar og 
som kan være særlige for netop dette arrangement.  
Således vil nedenstående indeholde vejledning, der først og fremmest omhandler sikkerheden un-
der arrangementer hvor DHM-medlemmer deltager – men også vejledning, der gør at DHM’s ry og 
omdømme ikke kompromitteres af enkeltpersoners uhensigtsmæssige eller skødesløse optræden.  
Vejledningen vil kunne bruges under alle arrangementer, hvor DHM’s medlemsforeninger delta-
ger, uanset om DHM er involveret direkte i tilrettelæggelsen af et sådant arrangement. Det er 
hensigten at sikre både DHM’s medlemmer og offentligheden mod potentielt uacceptable risici og 
skader.  
Der henvises endvidere til DHM Arrangementsguide.  
Opmærksomheden henledes på at der er særlige regler gældende forhold statsejede køretøjer og 
materiel, hvad angår sikkerhed og brug, og disse vil til enhver tid være gældende for køretøjerne. 
 
2. KØRETØJETS TILSTAND  
Det er enhver køretøjsejers ansvar og pligt at sikre, at dennes køretøj er i lovmæssig og trafiksikker 
stand, såfremt det skal føres på offentlig vej. 
 
3.  PERSONLIG DISCIPLIN  
DHM henstiller til at dets medlemmer tager disciplin og personlig optræden alvorligt. Medlem-
merne anses for at være ansvarlige for adfærden hos deres gæster. Uanset om man fører køretø-
jet, transporteres som passager eller udfører sikkerhedsopgaver, så skal standarder for adfærd og 
høflighed opretholdes, således at DHM præsenteres for offentligheden som en ansvarlig organisa-
tion. Medlemmerne i DHM medlemsforeninger fremstår som kustoder, der fremviser og formidler 
en kulturhistorisk og hærhistorisk arv og skal optræde som sådanne. 
 
4. KØREKORT  
4.1. Ejeren af et køretøj er ansvarlig for, at dette føres af en person, der har kørekort til denne kø-
retøjsklasse, samt at denne er fortrolig med det pågældende køretøj.  
4.2. På intet tidspunkt bør en person under 18 år eller en person uden kørekort føre køretøjet eller 
have kontrol med det, da det kan medføre en ugyldig forsikringspolice. Det gælder også for køre-
tøjer efterladt med tændingsnøgler i, eller med motoren eller andet mekanisk udstyr startet.  
 
5.  FORSIKRING  
Ejeren bør sikre sig, at dennes køretøjer er forsikringsmæssigt dækket ved kørsel på offentlig vej, 
og at alle førere/kørere er dækket af en ansvarsforsikring.  
Kørsel i arrangementområdet er omfattet af færdselsloven for så vidt andre færdselsarter benyt-
ter vejen. Tilsvarende bør den arrangementsansvarlige føre tilsyn hermed.  
 
6. KØRETØJETS HASTIGHED OG BEVÆGELSE  
Køretøjer bør føres gennem stævnepladsen i overensstemmelse med arrangørernes anvisninger. 
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Køretøjer bør på alle tidspunkter føres med en ansvarlig hastighed, og under fuld hensyntagen til 
den offentlige sikkerhed for de ved arrangementet tilstedeværende mennesker.  
 
7. PASSAGERER  
Intet køretøj må transportere flere passagerer end antallet af pladser på det pågældende køretøj 
eller flere passagerer end forsikringen eller kørekortet tillader. De skal være korrekt anbragt i kø-
retøjet og børn skal være under tilstrækkeligt opsyn. 
 
8. KØRSEL MED BÆLTEKØRETØJER  
Kørsel med bæltekøretøjer gennem en menneskemængde bør minimeres til det absolut nødven-
dige. Hvis bevægelse er nødvendigt, bør dertil udpegede ansvarlige officials gå foran og til siden 
for køretøjet for at advare publikum. Det anbefales at lade et advarselskøretøj køre i forvejen. Kø-
retøjets hastighed på pladser og til-og afgangsveje må aldrig overstige 10 km/t og på lukkede op-
visningsarealer aldrig overstige 40 km/t.  
 
9. BEGRÆNSET KØRER UDSYN – RADIOKONTAKT  
Hvis køretøjet har begrænset udsyn, skal en ansvarlig og myndig person fungere som vognkom-
mandør. Denne skal være i radiokontakt med føreren. Vognkommandøren har ansvaret for evt. 
passagerers sikkerhed, især når personer stiger på eller af køretøjet, hvilket bør ske under vogn-
kommandørens vejledning.  
 
10. ANTENNER MV.  
Køreren skal sikre, at alt uden for køretøjets normale bredde, længde og højde, såsom antenner 
eller monterede maskingeværer, er ordentligt sikret, før kørslen startes, især når der køres gen-
nem menneskemængden eller i områder med luftledninger. 
 
11. STØJ  
Alle vejledninger fra arrangøren vedr. støj bør følges. Støj, som kan være til gene for andre, skal 
undgås. Generatorer bør ikke anvendes på et udstillingsområde eller campingplads mellem kl 
22:30 og 7:00, medmindre andet er angivet eller aftalt med arrangøren.  
 
12. BRANDSIKRING  
Alle medlemmer bør have en passende, moderne type ildslukker på deres køretøjer. Arrangører af 
stævne og træf bør udarbejde en brand- og evakueringsplan.  
 
13. VÅBEN OG SPRÆNGSTOFFER  
Affyring af skydevåben, kanoner, kanonslag eller andre eksplosive anordninger er under ingen om-
stændigheder tilladt uden forudgående tilladelse fra arrangørerne. Replica og deaktiverede våben 
kan bæres under arrangementet, forudsat at de ikke er ladt, udstyret med bajonet og ikke håndte-
res af medlemmer af offentligheden. De må ikke anvendes på en sådan måde, at nogen føler sig 
truet.  
Alle våben og våbengenstande – inkl. deaktiverede våben, gummivåben og øvrige attrapper – skal 
registreres i et sekretariat. Hvis effekterne kræver tilladelse, skal denne fremvises.  
 
14. BLANKVÅBEN  
Bajonetter og knive må ikke trækkes af deres holder eller skede, når man bevæger sig rundt stæv-
nepladsen. De må kun trækkes som led i en statisk udstilling af våben og udstyr og må aldrig efter-
lades uden opsyn. 
  



 

 4 

 
15. UNIFORMER  
Uniformer kan bæres, når det fremmer den historiske sammenhæng og formidling i arrangemen-
tet. Medaljer eller bånd, som bæreren ikke er berettiget til, bør kun bæres i forbindelse med histo-
risk anlagte uniformer. Uniformer bør bæres korrekt og i sammenhæng.  
Der tillades generelt ingen nazistiske symboler, SS-uniformer eller lignende med mindre, der fore-
ligger en godkendelse fra arrangøren. Manglende efterlevelse af dette forhold kan medføre bort-
visning fra begivenheden. Ved nazistiske symboler forstås hagekorsflag, skilte, plakater, sange eller 
lignende, samt hagekorsarmbind, dødningehoveder og SS-runer på uniformen.  
 
	

DEL	II	
 
 

MILITÆRE ELLER STATSLIGT EJEDE KØRETØJER 
KODEKS FOR ANVENDELSE AF MILITÆRHISTORISK MATERIEL OG KØRETØJER. 

 
1. BAGGRUND OG FORMÅL 
I lighed med de GENERELLE REGLER I DEL I har DHM udfærdiget et kodeks for anvendelse af mili-
tærhistoriske køretøjer, der administreres af Danske Hærhistoriske Museer og som indgår i Hæ-
rens Historiske Samling.  

Hver gang et historisk køretøj besluttes anvendt til et givent formål, bør der foretages en grundig 
overvejelse i forhold til, hvad det overordnede formål med aktiviteten er, og hvad den i givet fald 
må forventes at fremme. Historiske køretøjer er alle unikke. I og med at såvel reservedele, sliddele 
som mekanikere ofte er meget kritiske og sparsomme ressourcer, bør alle disse forhold indgå i de 
forudgående overvejelser forud for beslutningen tages, således man i alle sammenhænge inklude-
rer alle relaterede forhold i en samlet vurdering, der tillige inkluderer en afvejning af risikoen ved 
anvendelsen / deltagelsen. 
   
Grundlæggende omfatter Hærens Historiske Samling to væsentlig forskellige typer af materiel:   

• Kulturbevaringsobjekter: Unikke individer, der har en særlig baggrund eller en særlig histo-
rie eller en meget begrænset bevaringsmængde – sjældne individer - med en eks. doku-
menterbar og henførbar historie.  

• Formidlingsobjekter: Individer, der enten ikke har en dokumenterbar historie, eller som er 
bevaret i et så tilstrækkeligt antal, at det har været muligt at kategorisere en række indivi-
der til anvendelse til formidling, uden at anvendelsen i forhold til dette formål vil kompro-
mittere bevaringsindsatsen på den pågældende materielgenstand.  

Mange køretøjer og genstande, der tidligere tilhørte Nationalmuseet er i dag tilbageført til Forsva-
ret og udlånt til DHM eller direkte til den pågældende samling, med et udlånsdokument, der be-
skriver brugsret, anvendelsesformål samt evt. krav til opbevaring. Det er dog indlysende, at en an-
vendelse af en given materiel genstand skal være afstemt med ejerens forventninger til samme. 
Hvis ikke dette tilsikres, vil det kunne påvirke ikke alene den pågældende samlings relation og tro-
værdighed i forhold til Forsvaret, og vil ved en skødesløs eller risikobetonet anvendelse også 
kunne få negative effekter på alle samlinger og foreninger.   
I forhold til DHM overordnede formål indtager det historiske materiel og de historiske genstande 
en central rolle. Det er materiellet, der kan fortælle historien, ligesom det er materiellet, der kan 
levendegøre historien for eftertidens generationer. Det er således i sig selv et formål at gøre 
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historien levende og sætte materiellet / individerne ind i en rekonstrueret ramme svarende til 
den, de engang indgik i, da de var operative.   
Det er derfor vigtigt at erkende, at det altid vil indebære en eller anden for risiko at anvende histo-
risk materiel ift. levendegørelse af historien, uanset hvad denne anvendelse måtte omfatte af akti-
vitet. Enhver anvendelse vil ligeledes medføre slid og medføre risiko for nedbrud.  
Det er desuden en vigtig præmis, at den samlede mængde af sliddele og reservedele i princippet 
er kollektivets – i og med det er statens ejendom. Delene er for størstedelens vedkommende, do-
neret til enten DHM direkte eller til DHM`s medlemmer med udgangspunkt i DHM overordnede 
formål og med historiebevarelse og formidling som sigte.  
Nærværende kodeks er udfærdiget som vejledning for DHM’s medlemmer generelt, men har dog 
et primært sigte på det statsejede materiel i hærens samlinger.   
Formålet med kodeks er primært at styrke beslutningsprocessen ude i foreningerne og skabe en 
ensartet præmis for beslutningen om anvendelse og brug af historiske individer. 
   

• Tilsvarende ønskes en proces, der på bedst mulig måde værner om den hærhistoriske sag,  
• de materielgenstande og de køretøjer, som formidler denne  
• og sidst men ikke mindst, at værne om DHM troværdighed som formidler af en levende 

hærhistorie, uden denne kompromitteres af uhensigtsmæssig eller skødesløs brug.    

2. AKTIVITETSVURDERING  
DHM og DHM-medlemmer vil løbende modtage en række invitationer til at deltage i arrangemen-
ter, træf og stævner.  
Al deltagelse sker efter godkendelse fra den stedlige myndighedschef (Garnisionschef) som for-
eningen hører under – men forinden er det tjeneligt at tage hensyn til nedenstående: 
Overordnet set bør invitationerne håndteres ud fra følgende generelle præmis:  

• Har aktiviteten og arrangementet en historisk formidlingsmæssig karakter?  

Det er ud fra denne præmis, beslutningen herefter om deltagelse skal tages. En række arrange-
menter har ikke en formidlingsmæssig karakter, men vil mere have til formål eks. at reklamere for 
organisationer, virksomheder eller arrangementer.   
Andre aktiviteter vil ligge i randzonen, hvor de forhold, der bør inddrages i overvejelserne kan 
være andre og tillægges en anden umiddelbar vægt end de formidlingsmæssige. Væsentligst i alle 
sammenhænge er – i alle forhold – at afveje hensynet til det unikke og historiske materiel, risikoen 
samt de signaler en deltagelse/anvendelse kan have, ikke kun for den pgl. samling eller forening, 
men tillige for DHM som helhed.  
Generelt vurderes det ikke tilladeligt at anvende – udfaset og historisk materiel – til støtte for ud-
dannelses- og øvelsesaktiviteter i regi af såvel hjemmeværnet, som i forhold til det almindelige 
forsvar. Der ved denne type aktiviteter en betydelig risiko for at DHM og dets medlemmer, kan 
blive betragtet i en paramilitært skær, hvilket anses som værende uforeneligt med DHMs formål 
og med Forsvarets sigte med at støtte bevarelse af den historiske arv.  
Kolonnekørsel er ikke tilladt. 
Kørsel med dimensionsoverskridende køretøjer på offentlig vej er ikke tilladt. 
Der kan i visse tilfælde søges dispensation ved Hærkommandoen. 
 
3. MATERIELLETS TILSTAND   
Det bør i forhold til hver enkel genstand, hvad enten dette er en kanon, et køretøj, en uniform el-
ler andet, vurderes, om det vil medføre uoprettelig skade eller slid at deltage i den pågældende 
aktivitet.  
Ofte vil der være tale om deltagelse i static displays, som de mindst udfordrende, mens der i den 
anden ende af spekteret ses deltagelse i taktiske opvisninger samt skrapskydning.  
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Hvad er risici, hvad vil det kræve af klargøring og hvad vil konsekvensen være ved et nedbrud? 
Dette er blot nogle af de spørgsmål, der bør afklares.  
Særligt belastende aktiviteter bør nøje overvejes. Det siger derfor sig selv, at aktiviteter der vil be-
laste materiellet til dets maksimale ydeevne, bør fravælges. Således vurderes eks. deltagelse i trak-
tortræk ikke at være forenelige med den overordnede målsætning, med mindre der er en historisk 
ramme der kan berettige og motivere en deltagelse. 
  
4. REGISTRERING, SYN OG FORSIKRING  
Enhver anvendelse og brug af historisk materiel herunder såvel køretøjer, påhængsvogne som an-
det kørende materiel skal, når det anvendes i formidlingsmæssigt øjemed til levendegørelse af hi-
storien, overholde alle de formelle sikkerhedsmæssige krav både af hensyn til publikum som af 
hensyn til det personel, der anvender det. Dette er ensbetydende med, at f.eks. kørende materiel 
skal have gennemgået syn og kontrol ved Forsvarets Bilsyn.  
For så vidt angår statsejet materiel, skal køreren og vognkommandør være uddannet og registret ligesom 
- ”De operatører, der kører de pågældende køretøjer, udstyres med et medarbejdernummer ved Forsvars-
ministeriets Personalestyrelse, så de fremadrettet er dækket af forsvarets forsikringsvilkår ved evt. opstå-
edeskader / uheld”.  
 
”De operatører, der kører de historiske køretøjer, skal være uddannet og omskolet hertil iht. Forsvarets be-
stemmelser, og køreuddannelsen skal løbende vedligeholdes”. 
 
DHM har beskrevet uddannelsen for kører og vognkommandør i lektionsplaner på www.haermu-
seer.dk. 
 
Med hensyn til privatejet kørende materiel hæfter ejeren for, at dette materiel lever op til de for-
melle krav. Der ses at påhvile DHM`s medlemmer et krav om at tilsikre, at disse formelle krav er 
opfyldt forud for, at materiellet gives tilladelse til at indgå i arrangementer ved DHM-medlemmer. 
Tilsvarende påhviler der den arrangementsansvarlige at føre tilsyn hermed.  
Det skal i denne sammenhæng understreges, at forsvarets øvelsespladser generelt er kategorise-
ret som værende inden for færdselslovens gyldighedsområde. Det skal yderligere understreges, at 
der ikke kan medtages passagerer i forsvarets køretøjer uden forudgående tilladelse fra den sted-
lige myndighedschef eller den for arrangementet ansvarlige leder, såfremt disse skal være forsik-
ringsmæssigt dækket i tilfælde af ulykker og uheld.  
 
5. ANSVARLIGHED, OMTANKE OG OMHU UNDER KØRSEL  
Der skal udvises både ansvarlighed, omtanke og omhu ved brug og anvendelse af materiellet og 
ikke mindste under kørsel. Kørsel bør ikke unødigt presse køretøjet. Der kan være tilfælde, hvor 
historieformidlingen består i, at køretøjet viser sine særlige evner i forhold til terræn eller forhin-
dringer, men disse bør være sjældne og nøje overvejet i forhold til den risiko, som dette vil med-
føre både over for materiellet som for personellet og publikum. Betegnelsen historisk køretøj i sig 
selv angiver et ansvar, der retter sig mod, at anvendelsen af køretøjet sikrer hensynet til fremti-
dige fremvisninger, og dermed ikke kun en fremvisning her og nu.  
 
Danske Hærhistoriske Museer 
September 2021. 


