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Status for 2021 vedrørende Fyns Militærhistoriske Museums projekt på den tidl. Odense Kaserne 

 

Som alle andre steder har Coronaen haft indflydelse på projektet, men det er trods alt lykkedes at bringe 

projektet fremad i det forgangne år. 

 

Fase 1, stueetagen og grundinstallationerne i kælderen samt brandisolering af trappeskakterne er fuldført 

for det beløb vi blev bevilliget på finansloven. Alt inventar, belysning, montrer, overvågningskameraer, wi-fi 

og AV-udstyr, låse etc. er indkøbt for diverse fondsmidler og monteret. Vi har haft en velbesøgt 

særudstilling om besættelsen på Fyn, og er nu, i samarbejde med Hjemmeværnets Historiske Gruppe, ved 

at opstille en udstilling om det fynske Hjemmeværn, som Hjemmeværnsfonden har ydet støtte til. 

 

Fase 2, 1. salen er projekteret og renoveringsudgifter beregnet til ca. 8000.- pr m2. Den meget lave pris 

skyldes den store andel af frivilligt ulønnet arbejde. Vi har positive tilsagn fra fonde om støtte, men 

byggetilladelse kan ikke opnås før de lovpligtige adgangsforhold er etableret, dvs en handicapvenlig 

elevator. En sådan koster 1,5 mio. kroner og er ikke fondenes foretrukne støtteobjekt. Vi har netop udsendt 

et større antal ansøgninger til de store fonde mhp. delt støtte. Det første tilsagn på 350.000.- er i hus. 

 

I mellemtiden har de frivillige afsluttet registrering af vores over 3000 bind store bibliotek og omfattende 

arkivalier af fotos og personlige dokumenter etc. Digitalisering af arkivalierne pågår i øjeblikket. De frivillige 

har ligeledes brandisoleret hele kælderen, og har næsten afslutter renovering af 80 m2 af de 200 m2 

kælderareal, hvor der indrettes magasiner ligesom de rum hvor der blandt andet skal indrettes 

handicaptoiletter, er gjort håndværker klare. Tilsvarende er 1. salen klargjort til håndværkere. De frivillige 

har ligeledes forberedt den tidligere arrestbygning, således at museets arbejde med Veteranhjemmet kan 

udvides. Bygningens træningscenter vil i fremtiden blive benyttet at Veteranerne sammen med Odense 

Garnisions Idrætsforening, og veteranerne vil stå for maling og indretning af lokalerne. Odense Kommunes 

Veterankoordinator vil få kontor i museets bygning og benytte museets faciliteter efter indgået aftale med 

Odense Kommune. 

 

Et sideprojekt består i udvendig renovering af en Centurion kampvogn af den type som Fynske Livregiment 

var udrustet med 1970’ og 80’erne. Dette var den sidste tilgængelige at typen i Danmark, og arbejdet på 

vognen varetages af en gruppe tidligere FLR kampvognssoldater. Vognen skal være museets vartegn. 

 

http://www.milmus.dk/
mailto:milmus@milmus.dk


FYNS MILITÆRHISTORISKE MUSEUM 

Sdr. Boulevard 21 • 5000 Odense C  
www.milmus.dk /  E-mail: milmus@milmus.dk 

 

 

Daglig leder: Pens. kaptajn O.V. Pedersen - Mobil: 2140 1585  

Formand:  Lars Neumann , tlf.: 2383 7963 

Konto: Danske Bank, Reg.nr. 1551  kontonr. 16516902 

 CVR NR. 32 13 38 43 

Museet arbejder meget med synliggørelse og er stolt af at have haft besøg af både vores forsvarsminister 

og hærchef i det forløbne år. 

Det er forventningen at med elevatoren finansieret i løbet af første halvår 2022, kan installationen af 

samme påbegyndes, sideløbende med rejsning af fondsmidler til 1. salens istandsættelse. 

 

Med venlig hilsen 

Lars Neumann 

Formand 

Fyns Militærhistoriske Museum 
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