Kortlægning
RESULTATER
En kortlægning af den eksisterende
formidling af forsvarets historie i Danmark
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Ordforklaring: Aktør: En samlende definition
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Det indebærer såvel frivillige køretøjsforeninger,
garnisons- og regimentssamlinger, stats- og
kommunalt ejet museer m.m.
Fotos: www.forsvarsgalleriet.dk
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Baggrund
Projektet søger at samarbejde bredt med de
allerede eksisterende aktører, såvel private,
offentlige og frivillige organisationer. Bl.a. organisationen Danske Hærhistoriske Museer
(DHM), som er en interesseorganisation bestående af foreninger, myndigheder, institutioner
og virksomheder, der arbejder for at fremme
bevarelse af den danske hærs historie.

Nærværende rapport er en af flere undersøgelser, som er lavet i forbindelse med kortlægningnen af den eksisterende formidling af det
forsvarshistoriske område i Danmark.
FREMFOR er et privat initiativ taget af en gruppe privatpersoner med en relation til Forsvaret. Du kan læse mere om projektet på www.
fremfor.dk

DHM har i forbindelse med nærværende kortlægning været til stor hjælp.

Første fase af projektet består af en forundersøgelse, der i første omgang har til opgave at
kortlægge den eksisterende formidling af Forsvarets historie, herunder undersøge hvordan
den historiske formidling fordeler sig på såvel
historiske tidsperioder, værn, materiel m.m.
Næste skridt efter denne kortlægning bliver at
se nærmere på, hvilke tiltag der eventuelt kan
tages i forhold til at understøtte og optimere
den allerede eksisterende formidling.
Målet er at formidlingen om og forståelsen af
Forsvarets historie, som en del af dansk kulturarv, kommer bredt ud.
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Metode for kortlægning
Den samlede kortlægning blev indledt med at
skabe et overblik over de eksisterende aktører efterfulgt af en desk research af aktørerne.
Her blev der kigget på såvel stats- og kommunalt ejet museer, private samlinger og frivillige
foreninger. Kontaktoplysninger og fokusområder blev identificeret.

Deltagerne har svaret på i alt 28 spørgsmål, se
bagerst.
I nærværende rapport har vi trukket de
spørgsmål og svar frem, som vi mener er relevante for det videre arbejde med FREMFOR.

Anden del af kortlægningen blev et spørgeskema. Medio april 2020 blev der sendt et spørgeskema ud til de identificerede aktører, der i
et eller andet omfang arbejder med formidling af Forsvarets historie.
Udsendelsen af spørgeskemaet skete i samarbejde med Danske Hærhistoriske Museer.
I alt blev undersøgelsen sendt ud til 100 respondenter, hvoraf 42 har svaret. De 42 respondenter udgør de største og mest aktive af
de eksisterende aktører på området.
Vi mener derfor, at besvarelsesprocenten er
tilfredsstillende, i det besvarelserne fordeler
sig nogenlunde repræsentativt i forhold til såvel stats- og kommunaltejet aktører, private
initiativer, samlinger og frivillige aktører.

Vi har lavet et kort, som giver et overblik over de
eksisterende og mest aktive aktører.
(I online udgave - tryk på billedet)
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Overblik over aktører
Det var muligt at sætte flere krydser, hvorfor
den samlet procentsats overstiger 100%.

For at få et nogenlunde overblik over fordelingen af private, offentlige og frivillige aktører,
har vi valgt at tage nedenstående figur med.
Under ´andet´ er det nævnt, at genstandene
eksempelvis er ejet af en fond, mens driften
er støttet kommunalt, f.eks. Garderhøjfortet,
hvor Garderhøjfonden ejer fortet, men modtager støtte fra Gentofte Kommune.
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Frivillighed og
medlemmer

Årsværk:
Fuldtidsstillinger

Mere end ¾ af aktørerne har tilknyttet en
medlemsforening, hvor en del af medlemmerne går igen i den pulje af frivillige, der er
tilknyttet aktøren. Antallet af medlemmer pr.
aktør med en tilknyttet medlemsforening svinger mellem 40 til 800 med et snit på 150 medlemmer pr. medlemsforening.

Ud af fra de 42 besvarelser, ser vi, at 18 % af
aktørerne har en eller flere fuldtidsstillinger
tilknyttet. Samlet set finder vi 86 fuldtidsstillinger, hvor M/S Museet for Søfart, Mosede
Fort i Greve og Krigsmuseet står for de 63 ud
af de 86 fuldtidsstillinger, resten fordeler sig
på en række af de mindre aktører og
svinger fra 1 til 5 stillinger.

På baggrund af de 42 besvarelser viser det sig,
at en stor del af medlemmerne i foreningerne
også lægger en del frivillige timer.
I alt på de 42 aktører er der tilknyttet godt
2.000 frivillige, der i snit lægger 52,2 time pr
år – eller på årsbasis bliver der lagt mere end
100.000 frivillige timer.
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Adgangsforhold
Fordele og ulemper ved at være beliggende på militært område

For en stor del af aktørerne gælder det, at der
kræves adgang til militært område. Godt 35%
af de aktører, der har besvaret, ligger på militært område.

Fordelene er bl.a. at aktørerne kan trække på
områdets ressourcer, f.eks. specialistviden,
reservedele til køretøjer, drivmidler, garageplads, gratis eller meget billig husleje m.m.

Kigger vi ligeledes på de aktører, der ikke har
svaret på undersøgelsen, er det primært frivilligt drevet aktører, der fokuserer på militære
genstande fra enten det pågældende regiment eller værn. Her finder vi jf. vores desk
research, at deres aktiviteter også finder sted
på militært område.

Ulemperne er bl.a., at adgangsforholdene
vanskeliggør besøg fra udefrakommende og
dermed bliver antallet af besøgende væsentlig reduceret. F.eks. Livgardens Historiske Samling, der er beliggende på Gothersgade Kaserne eller Garnisonsmuseet i Holstebro.
Her er det kun muligt at have få folk inde ad
gangen, og de besøgende skal hentes i vagten,
da de ikke må bevæge sig rundt på militært
område uden følgeskab.

7

Ejerforhold af udstillede
genstande
En stor del af det materiel, som er hos de eksisterende aktører, fordeler sig nogenlunde
jævnt med 1/3, der er udlånt fra Forsvaret,
1/3 private genstande og slutteligt 1/3 fondseller statsejet genstande.

•

•
Støtte fra Forsvaret

Godt vel 1/3 af de aktører, der har deltaget i
undersøgelsen, modtager støtte fra Forsvaret.
Støtten er såvel direkte som indirekte i form af
eksempelvis:
•
•
•
•
•

•

Udlån af materiel og støtte til indkøb af reservedele m.m.
Kørepenge, støtte til forplejning, overnatning m.m.
Administrative omkostninger, e.g. kopiering m.m.
Mulighed for lån af køretøjer i forbindelse
med transport af frivillige, e.g. kørepuljer
Faciliteter (såvel lokaler, værksteder, kajplads som flyshelter), herunder adgang
til værktøj og drivmidler samt dækning af
vand, varme og el i de udlånte faciliteter

Årligt budget til driftsstøtte / Ordrenummer, hvorpå der kan rekvireres drivmidler,
lokaler, uddannelse, ammunition, brobizz,
indkvartering, forplejning, delebilsordning
m.m.
Aktøren er godkendt som traditionsbærende forening med de fordele, der gælder her, e.g. gratis lån af lokaler m.m.
Hjælp til transport af tunge køretøjer, såfremt der er ønske om display eller deltagelse i åbent hus-arrangementer

Det vurderes, at denne form for støtte fra Forsvaret løber op i MDKK 10.0.
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Økonomi
Økonomispørgsmålet er interessant, da det er
vanskeligt opgøre, hvor meget der egentligt
bliver brugt. Det begrundes bl.a. i ovenstående punkter, hvor det ikke er muligt at beregne,
hvor stor omkostningen på den indirekte støtte er for Forsvaret, herunder de enkelte garnisoner, regimenter og flyvestationer.

•
•
•

Adgang til kørepuljer, kørepenge samt mulighed for træk på drivmidler
Huslejeomkostninger samt el, vand og varme
Omfanget af materiel stillet til rådighed og
adgang til reservedele, værktøj m.m.

Dertil kommer de faste medarbejderressourcer i Forsvaret, der går med administration og
fornyelse af f.eks. ID-kort, syn af køretøjer, registrering og forsikring af materiel m.m.

I Skandinaviens Analysen vurderede vi, at der
bliver brugt MDKK 30,0 om året på forsvarshistorisk virksomhed. Det mener vi, at spørgeundersøgelsen fint bekræfter.

Set i forhold til Sverige og Norge ligger niveauet for statsstøtte til formidling af forsvarets
historie i Danmark væsentligt under, jf. Skandinaviens analysen (se www.fremfor.dk for
yderligere information).

Set i forhold til Sverige og Norge ligger niveauet for statsstøtte til formidling af forsvarets historie i Danmark væsentligt under.
Støtte fra Forsvaret og staten

Støtten fra Forsvaret anslås samlet at løbe op i
MDKK 10,0, når man tænker på:
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Statsstøtte
I offentligt statsejet regi har vi Krigsmuseet,
som vi ved fra såvel desk research samt møde
med museets direktør, Jens Carl Kirschmeyer,
har et årligt budget på MDKK 20,0. MDKK 14
af de MDKK 20 er en del af Nationalmuseets
budget. Dette giver Krigsmuseet MDKK 6,0 årligt til drift og udvikling af museet. Hertil kommer en årlig omsætning på ca. MDKK 2,3, der
primært kommer fra entreindtægter.

Halvdelen af de aktører, der har bidraget til
besvarelsen, har ingen eller en meget lille økonomi. De restende aktører har oplyst en årlig
økonomi på mellem 50.000 kr. og MDKK 2,3,
hvoraf en stor del modtager offentlige puljemidler, fondsstøtte og medlemsindtægter.
Pengene kommer som det ses af nedenstående tabel primært fra medlemsbidrag, dernæst
fondsstøtte.

Til sammenligning har M/S Museet for Søfart
et årligt budget på MDKK 28. Da museet primært har fokus på handelssøfart, har vi valgt
ikke at tage deres budget med ind i den samlede vurdering, jf. Skandinaviens analysen.

Tabellen er ikke et udtryk for den økonomiske
støttes størrelse.
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Aktiviteter og besøgende
Vi har spurgt aktørerne om deres aktiviteter
såvel på aktørens fysiske lokation samt deltagelse i eksterne arrangementer.
•
•

•
•

Antallet af besøgende hos de forskellige
aktører varierer fra 80 til 65.0001
Der er dog enkelte, der har angivet, at de
bliver set af op mod 100.000. Dette er i
forbindelse med f.eks. åbent hus-dage.

•
•
•

Her får vi et indblik i, at aktører beliggende
på militært område, som udgangspunkt har
et gennemsnitligt lavt antal årligt besøgende. Dog adskiller de sig ved at deltage mere i
udadgående aktiviteter som åbent husarrangementer og des lignende. Det skal dog lige
bemærkes, at der her ikke altid sker en direkte formidling og dialog med det ovennævnte
antal.

•

Hvem når aktørerne – aktørernes egen vurdering
Vi har spurgt indtil aktørernes aktiviteter og
målgrupper. Specifikt har vi bl.a. spurgt ind til
skoletjeneste, hvor godt 30% har en skoletjeneste, enten ved foredrag på skoler eller hvor
skolerne besøger museet. Her har Krigsmuseet stor succes med deres to forløb for skoler
på museet.

Eksterne aktiviteter
I forhold til eksterne aktiviteter, har aktørerne
oplyst, at de deltager i:
•
•
•

Netværksmøder, faglige konferencer, mm.
Militærtræf og bunkersudgravning
Foreningsbesøg og civile udstillinger
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Krigsmuseet, hvoraf 50% er udlændinge

Selvarrangerede ture ud til lignende steder i DK. Ture til museer m.v.
Relevante publikumsarrangementer; Sortkrudtshow, Store Familiedag, Airshow,
åbent hus, Zoo, Tall Ships races, mandemesser, Åben Hede i Oksbøl, Historiske jubilæer, 4/5 maj, National flagdag
Samarbejdsprojekter med andre museer.
Filmoptagelser, veterantræf, gensynstræf,
Weekendarrangement med deltagelse af
reenactors fra flere lande.
Foredrag og skolebesøg

Af modstående tabel fremgår det, at størstedelen af aktørerne har formidling som én af
deres primære fokusområder, mens de resterende fire søjler ligger noget lavere.
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Museernes primære målgruppe fordeler sig på:

Under andet er det primært børnefamilier samt internationale gæster.

Fordeling af indsats på de fem museumssøljer
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Fordeling af historisk fokus og tema
Aktørerne har med egne ord beskrevet deres primære fokusområde.
Vi har ved hjælp af fælles ”tags” samlet et overblik.
Her ses det, at det primære fokus ligger på materiel set ud fra et værnspecifikt synspunkt og temaerne tager
primært udgangspunkt i Danmark
under WW II og Den Kolde Krig.

Konklusion
En række samlede betragtninger
På baggrund af resultaterne ser vi, at der er
et meget stort frivilligt engagement, hvor det
vurderes, at der bliver lagt mere end 100.000
frivillige timer i det forsvarshistoriske område
om året.

som de gerne set en fremtidig formidlingsplatform kan hjælpe dem med.
Resultaterne viser ligeledes, at Danmark, herunder Forsvaret, bruger en beskeden økonomi
til Forsvarets historie. Fordelingen af det forsvarshistoriske fokus er snævert på materiel
tilknyttet et regiment eller et værn.

Den konkrete formidlingseffekt at de mange
frivillige timer kan med støtte blive betydeligt
større.

Dette i sig selv gør ikke noget, men med en
formidlingsplatform, der formår at binde de
enkelte aktørers fokus sammen og sætte dem

Dette ses også i undersøgelsens resultater,
hvor aktørerne fremhæver en række områder,
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i et forsvarshistorisk perspektiv vil kunne være
med til at øge interessen for de udstillede genstande samt forståelsen for Forsvarets historie
og rolle i Danmark – og i et internationalt regi.

en platform, hvor man som interesserede kan
få et samlet overblik over de eksisterende aktører, adgang til videoer, undervisningsforløb
m.m.

Helt grundlæggende kan det siges, at vi i Danmark har mange større eller mindre forsvarshistoriske initiativer, men at effekten af indsatsen kan blive en del bedre.

Denne platform skal tilgodese aktørerne, såvel
som brugerne. Ved at være tilgængelig elektronisk med den samlede forsvarshistorie med
videoer, billeder, lydklip, uddrag af historien,
opgaver, undervisningsforløb m.m., vil der
kunne blive skabt en øget interesse for dansk
forsvarshistorie siden 1948 – og den ekstra
interesserede vil kunne finde den aktør/det
museum, hvor vedkommende kan få lov til at
komme tættere på de fysiske genstande.

De enkelte aktører skal ikke nødvendigvis ændre fokus eller metode, men der bør etableres

En fælles formidlingsplatform vil ligeledes
kunne lave en samlet og målrette markedsføring til de rette brugere.
Derudover vil denne kunne øge en fælles forståelse for Forsvarets rolle som en del af dansk
kulturarv og gennem inddragelse af brugere
på forskellige niveauer, vil det kunne lykkes at
skabe en aktiv og levende platform, som også
vil kunne forbedre på den fysiske formidling
rundt om hos de respektive aktører og museer.
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