
Skærum Lokalhistoriske 
Arkiv er et udvalg under 
Skærum Sogneforening, og 
har til opgave at indsamle, 
bevare og formidle Skærum 
sogns historie.  
Har du spørgsmål til arkivet, 
ting du gerne vil indlevere / 
udlåne eller har du ikke 
mulighed for at komme i 
ark ive t s åbn ings t id , så 
kontakt arkiv-udvalget: 

skaerumarkiv@gmail.com 

Gunnar Andersen 
Bondgårdsvej 7, Skærum 

9900 Frederikshavn 
Tlf. 30 61 08 31 

Lis Toft 
Katsigvej 2, Skærum 

Tlf. 22 25 31 10 

Poul Erik Jensen 
Gravensmindevej 41, 

Skærum 
Tlf. 20 70 34 66 

Peter Jeppesen 
Katsigvej 47, Skærum 

tlf. 22 97 16 67 

Du er altid velkommen til at 
besøge arkivet. 
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Borgervej 25, 

Skærum 

Skærum Lokalhistoriske 
A r k i v m o d t a g e r g e r n e 

billeder, avisudklip, gamle 
protokoller samt andet trykt 
og håndskrevet materiale, der 
kan være af interesse for 
e f tert iden - også nyere 
materiale. Det bliver også 
historie engang og kan være 
t i l g l æ d e f o r v o r e s 
efterkommere. 

Herunder vises et billede af 
Skærum Smedje. 

 

En æra er slut. Efter 120 års 
virke er Skærum Smedje 
lukket, da ”dæj bette smej” er 
gået bort.  
Lars Jensen Holmen byggede 
og startede smedjen i 1903. 
Nina og Laurits Christiansen 
overtog i 1946, og i 1998 
fulgte sønnen  Henrik som 
næste generation. 
En velassorteret maskinpark 
og et omfattende lager fra 
hele perioden er solgt på 
auktion. 
  

Arkivet holder åbent 
august-maj: 

onsdage i ulige uger 

kl. 16- 18 
- samt efter aftale. 

Arrangementet, som arkivet 
plejer at afholde hvert år i 

august er på grund af 
coronaen udsat til næste år. 

 

Arkivdage i 2021-2022: 

4. og 18. august 
1., 15. og 29. september 

13. og 27. oktober 
10. og 24. november 

8. december 
5. og 19. januar 
2. og 16. februar 

2., 16.  og 30. marts 
13. og 27. april 
11. og 25. maj 


