
Beretning for Skærum Lokalhistoriske Arkiv i 2021 

Året 2021 har været et meget atypisk år. Der var planlagt 21 arkivdage, men arkivet har været 
lukket for publikum ca. halvdelen af året. Lokalarkiverne blev genåbnet 21.05.21, men da var vi 
gået på ferie. 

Den nye sæson startede i august i ulige uger kl. 16-18, men blev så igen lukket 19.12.21 hen over 
jul og nytår, fordi AkHvitetshuset blev betegnet som et forsamlingshus. 

Der har i årets løb kun været et par indleveringer og forespørgsler og et enkelt besøg. 

Årets udflugt blev aflyst på grund af coronaen, men forsøges genoptaget i 22. 

Den gamle skærumfilm ligger nu på PC, DVD og ”sHk”, så den kan vises. Det er stadig småt med 
genkendelser, men vi har fået pejlet os ind på 1946-49, hvor Jørn Nielsen var købmand. Han og 
hans daTer ror på lærer Pedersens dam. 

Hulda Lütken filmen har vi ikke fået overspillet endnu, selvom vi har arvet en 16 mm filmfremviser. 

Peter er så småt begyndt at digitalisere billedarkivet, men det er besværligt, fordi der mangler 
detaljer omkring de enkelte billeder. Desuden har vi måTet indgå en databehandleraVale med 
Sammenslutningen af Lokalarkiver. Den sæTer meget strenge regler for offentliggørelse af 
billedmaterialet. Det kræver kurser, som vi ikke har haV resourser Hl. 

Arkivet har arvet en del ”mekanik”. Det drejer sig om filmfremviseren samt en del B&O udstyr. 
Spolebåndoptager med bånd, 2 kaseTebåndoptagere, pladespiller, 2 beocentre og 2 højtalere. Nu 
vil Peter prøve at opHmere dem. 

Arkivets fremHd ser lidt dyster ud. Vi er 3 akHve udvalgsmedlemmer,  men vore dåbsaTester er lidt 
gulnede, og hukommelsen trænger også Hl fornyelse. Hvis der ikke kommer nye kræVer Hl, er vi 
begyndt at tænke på samarbejde med naboarkiver, men da Egnsarkivet for Åsted Sogn er blevet 
smidt ud af Pensionistcentret i Ravnshøj, og henvist Hl en elendig løsning på skolen, kan vi blive 
nødt Hl en ”mølpose” løsning. Arkivet må jo ikke gå tabt. Der skal findes en adresse. 

På arkivets vegne 

Gunnar Andersen, arkivleder 


