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Forsamlingshuse er dansk kulturarv Johnny Wøllekær Hent PDF Forlaget skriver: Forsamlingshuse udgør en
vigtig kulturarv i Danmark. De blev i stort tal etableret i årtierne omkring 1900, da der var brug for

mødesteder og rum for det spirende folkestyre i sognene og for ny sammenhængskraft i det lokale liv. Mange
forsamlingshuse findes endnu især i landområderne, hvor de symboliserer fællesskabet og dets muligheder i
landsbyerne. Der eksisterer således i dag omkring 800 forsamlingshuse, hvoraf mange har det godt, mens

andre har det svært, blandt andet fordi der skal skaffes kapital til vedligehold og fornyelse.
Kulturministeriets forsamlingshusudvalg udsendte i 1979 redegørelsen Forsamlingshuse på landet. Det er 35
år siden, og meget har ændret sig. Vi har derfor med venlig bevilling fra Kulturministeriet haft lejlighed til at
udarbejde en ny ´forsamlingshus-redegørelse´, der søger at opsamle den nyeste viden samt skabe øget indsigt

og forståelse for husene og de lokale samfund.
Bogen rummer en redegørelse for forsamlingshusenes historie samt analyser og præsentationer af husene og

deres betydning her og nu. Hvordan klarer de sig? Hvad sker der i husene? Bogen rundes af med en
diskussion af fremtidsperspektiverne for husene samt en række anbefalinger, der henvender sig både til
folkene i husene og til Danmarks politikere. Kulturminister Marianne Jelved har forsynet bogen med et

forord.
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