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Museerne og samfundet                          

På mange måder er og har museerne 

altid været vores helle i hverdagen. Her 

suger vi til os, funderer over fortiden 

hvad enten det er den fjerne eller den 

nære fortid. Her spejler vi os selv og 

vores egen nutid i forfædres dagligdag 

og værdinormer, ikke mindst for at 

blive kloge på os selv.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med den nye Museumslov fra 1. januar 

2013, er det blevet endnu tydeligere, at 

forståelsen for, hvad museer kan give 

nutidens samfund er knæsat. Vi, de 

museumsfrivillige, har fået bekræftet 

ved lov, at den indsats vi gør, har og vil i 

stigende grad få betydning for nutiden. 

Vi er meget spændte på, hvad Det 

Strategiske Råd kommer frem til i de 

nye anbefalinger over for ministeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Landsforeningen Bedre Bygge-

skik var en indflydelsesrig dansk 

landsdækkende forening, som 27. 

juni 1915 blev oprettet af en gruppe 

arkitekter, herunder Thorkild Hen-

ningsen og Carl Brummer. Forenin-

gen blev nedlagt 1965, og betegnel-

sen Bedre Byggeskik anvendes nu 

om en stil-periode i dansk arkitektur 

ca. 1915-1940.    

Strandingsmuseet                                 

I foråret blev Strandingsmuseets 

Venner i Torsminde nedlagt som 

forening efter lang tids uoverens 

stemmelser med ledelsen af Holste-

bro Kommunes Kulturhistoriske 

Museer, hvor Strandingsmuseet i 

Thorsminde er en afdeling 

Efter opfordring fra museets ledelse 

og bestyrelse blev der skabt grund-

lag for en ny forening bl.a. stærkt 

understøttet af SAMMUS og lokale 

kræfter. Den 27/10 2014 afholdtes 

stiftende generalforsamling, hvor 

SAMMUS formand var oplægshol-

der og dirigent. Der blev stiftet en 

ny forening: Støtteforeningen for 

Strandingsmuseet i Thorsminde. 

Der blev valgt en bestyrelse, som 

konstituerede sig med tidligere 

museumsleder Jens Aarup Jensen, 

Ringkøbing, som formand. Jens 

Aarup var faktisk skaber af museet, 

der blev indviet i 1991. Dermed gik 

et ønske fra museumsdirektør 

Ingeborg Svennevig og bestyrelses-

formand Michael Metz Mørch i 

opfyldelse, og den nye forening kan 

besætte den ledige plads i museets 

bestyrelse, hvor Holstebro Muse-

umsforening og Hjerl Hedes Venner 

også hver har en repræsentant.  

 

Bestyrelsen for SAMMUS ønsker medlemmer og museer                                                    

Glædelig jul samt et godt og 

succesfuld nytår… 2015   

Bedre Byggeskik i Præstø på Sydsjælland 

Af mangel på sne julen 2014 fandt redaktøren 

dette billede i arkivet . Derfor den lille enquete 

om Bedre Byggeskik.      (Han bebor faktisk huset) 

 

Bedre Byggeskik på Skagen i Nordjylland Årsmøde 2015 afholdes på 

Moesgaard Museum ved 

Århus lørdag d. 14. marts 

2015 
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