
Beretning for Skærum Lokalhistoriske Arkiv i 2019 

Der har i 2019 været 20 arkivdage. 

Der har været 4 indleveringer af arkivalier. 

Der har været 1 registreret besøg med forespørgsel 14.11.19. Det drejede sig om en amerikansk 
mormonfamilie, Liz og Steve Jenkins. Liz´ forældre var udvandret for ca. 70 år siden. Hendes 
Ipoldefar stammede fra Ll. Stabæk i Elling sogn, og hendes mor fra Skovhuset i Trøderup, Skærum 
sogn. DeLe sted findes ikke mere, men lå yderst i sognets sydvestre hjørne. Hendes Ipoldefar 
havde været mølleejer på Skærum Mølle 1862-75. Besøget omfaLede 9 personer Il kaffe, 
orientering, fotografering og besøg i Skærum kirke og kirkegård, Skærum Mølle, Trøderup, Lindets 
Mølle og et par lokaliteter i Elling sogn. 

Arkivet aflyste forårets ”åbent hus” Il fordel for eYerårets ”Arkivernes dag”, hvor vi ville vise Poul 
Skærums gamle film, og evt. Frands film. Begge dele måLe sløjfes, da den gamle film først nåede Il 
Skærum før jul, og endnu ikke er overspillet. Frands film er overspillet, men skal redigeres for 
private indslag. 

Med Poul Skærums film fulgte i øvrigt en film om Hulda Lütken, som var Poul Skærums kones 
moster. Denne film skal eYer overspilning Ilegnes Bangsbo Museum. 

Arkivet råder i forvejen over revyoptagelser fra årene 1991, 1992 og 1994. 

Sommerarrangementet gik i år Il Bremsholt, et beLe sted langt nord for Vognsbæk. Her boede i 
tyverne og trediverne en fa^g kurvemagerfamilie med 11 børn, hvoraf 8 først blev døbt ved en 
samlet dåbsceremoni i Skærum kirke, arrangeret af lærer Pedersen og pastor Bremer i 1932 med 
en kreds af byens borgere som faddere. I udflugten deltog 26 fortrinsvis ”gamle” men meget 
interesserede skærumboere i et herligt vejr. 

Lis ToY, Peter og jeg har i foråret deltaget i et grundkursus for arkivmedarbejdere i LANA´s lokaler i 
Skørping, og jeg har deltaget i et SLA-kursus for Arkibas administratorer i Vejle. Arkibas en den 
digitale portal Il at søge arkivalier på neLet. For at deltage krævedes licens Il Arkibas. Den blev 
udstedt af SLA gennem Frederikshavns kommunelicens. Vi fik licens nr. 600, som udløste et diplom 
og et valgfrit graIs kursus. 

Arkivet har eYer offentliggørelsen af prospektet for Skærum Naturhus afleveret et notat 
vedrørende arkivets nuværende og fremIdige lokaleforhold. Hvis projektet nyder fremme, vil 
arkivets ønsker blive vurderet og indarbejdet. 

 Året har været præget af omsIlling af mailadresse, postadresse og forberedelse af overgang Il 
digital registrering ved samling af arkivalier fra flere Pc-er på en staIonær Pc. 

Det nye år er startet med et besøg med forespørgsel om Røllen. Den er ved at blive behandlet. 
Herom senere. 

På arkivets vegne  

Gunnar Andersen, arkivleder 


