
Beretning for Skærum Lokalhistoriske Arkiv i 2020 

Der har i 2020 været 20 arkivdage, men arkivet må4e 23. oktober lukke for publikum resten af året, 
grundet coronaen. 

Der er fortsat lukket for publikum, men udvalget mødes ind@l videre @l arbejdsdag ulige onsdage mellem 
16 og 18. 

Der har i årets løb været 3 indleveringer, 2 forespørgsler og 1 besøg. 

Vi annoncerede sidste år, at vi ville vise Poul Skærums gamle film, men det blev udsat. Filmen er 
overspillet i en amatørudgave. Filmen er optaget mellem 1947 og 57. Den er blevet gennemset af nogle, 
som kunne tænkes at genkende personer. Det arbejde er ikke færdigt. Filmen blev vist ved 
sommerudflugten @l Katsig, da der var indslag fra gamle sommermøder. Her blev flere genkendt, men da 
Peter blev ramt af corona, blev arbejdet lagt i mølpose ind@l videre. Hulda Lütken filmen har vi ikke rørt 
endnu. Frands´ gamle film er ikke kommet videre, men der vist også gået ”skimmel” i dem. 

Arkivet har fået en henvendelse fra Jørgen Madsen fra Amager. Han er oldebarn af Hans Madsen, 
Skærumhede. Han har skrevet en beretning @l sine børnebørn om sin skole@d i Skærum og Åsted. Hans 
bedstefar Viggo Madsen og far Evald Madsen havde Holmen i Trøderup fra 1902 @l 1973. Herunder hørte 
Sømosen, som Viggo Madsen udgravede @l et søanlæg. Arkivet har @dligere lavet en udflugt @l mosen, 
og vi kunne tænke os at gentage turen, hvis forholdene @llader det. 

En person med rela@on @l Røllen har været på besøg for at få a\laret nogle billeder. De4e besøg er 
endnu ikke a\laret. 

En niece @l købmand Launy Hansen har henvendt sig angående billedmateriale om Launy. Launy har 
indleveret ca. 70 billeder, udelukkende Skærumbilleder, men ingen familiebilleder. 

Årets udflugt den 2. sept. gik @l Katsig Bakker. Vi mødtes på udsigtspladsen, hvor vi kunne se de fredede 
bakker med Jomfrubjerget, Brandbjerg og stenen om samlingen og fredningen af arealerne. Vi gik @l 
Genforeningspladsen for 1920 og @l Sct. Jørgens Kilde, som konkurrenter @l Kildelauget havde pyntet lidt 
på. Det var meningen at gå @l Mergelgraven med stenen fra befrielsen, men vedligeholdelsen af graven 
er blevet ”glemt”, så det i dag ligner et morads. Alt hvad vi ikke kunne se, blev dere`er vist i billeder på 
storskærm ved kaffen, suppleret med lidt historie. 

Vi er begyndt at forberede oms@llingen @l digital offentliggørelse af vore arkivalier, men det er et kæmpe 
arbejde. Bare beskrivelsen og dere`er registreringen af vore over 4000 billeder vil kræve lang @d, da alt 
skal gennemgås enkeltvis. Da arkivet startede i 1992, anede man ikke, hvilke muligheder, vi råder over i 
dag, og hvor mange flere oplysninger det kræver. Datalovgivningen sæ4er også snævre grænser for 
offentliggørelse.  

Coronaen har begrænset vore ak@viteter, så året må betegnes som s@lle. Vi forventer større åbenhed i 
2021.  

På arkivets vegne 

Gunnar Andersen, arkivleder  


