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Årsberetning 2012.
Lokaleforhold.
For Lokalarkivet skete der i løbet af året 2012 betydelige lokalemæssige ændringer. Hidtil havde vi
til huse i Kulturhuset i lokaler over Musikskolen, med besværlige adgangsforhold særlig for ældre
og gangbesværede.
I maj måned 2012 fik Lokalarkivet, efter drøftelser og forhandlinger med Varde kommune, hvori
også indgik Varde Museum og Konserveringscentret, tilladelse til at flytte til den tidligere
administrationsbygning for Ølgod Museum, nemlig Vestergade 7, hvortil der er fine adgangsforhold
fra Kulturhusets forhal.
Lokalarkivets medarbejdere gik straks i gang med det store arbejde, at rengøre, male og flytte til de
nye lokaler.
Ved fælles hjælp fik vi arkivalierne på hylder og i skabe, og etableret gode arbejdspladser på
hensigtsmæssige steder i lokalerne.
Resultatet af anstrengelserne blev absolut gode og ønskværdige forhold og dertil en gabende tom
pengekasse.
Med alligevel besluttede vi, at markere Arkivets indvielse lørdag den 15. sept., og det var en stor
glæde og tilfredsstillelse, at mange interesserede havde fundet vej ind til os. Også efterfølgende har
vi kunnet konstatere et større antal besøgende i vor åbningstid, ligesom det også er vor
fornemmelse, at flytningen har afstedkommet flere afleveringer.
Arkibas.
I februar måned kom vi på Arkibas, hvilket bevirkede, at vi ved udgangen af 2012 havde adgang til
Arkivalier og Billeder for omkring 1000 emner – og vi kan se, at der har været Arkibas søgning i
2012 på 834, fordelt på hele landet.
Udstilling i Lindbergsalen.
Igen i år har Lokalarkivet deltaget i den årlige udstilling sammen med Ølgod Museumsforening og
Slægtshistorisk Forening.

Navngivning og indvielse af Lille Christians Plads.
Lokalarkivet tog initiativ til, at en plads på hjørnet af Jernbanegade og Storegade blev navngivet
som Lille Christians Plads. Indvielsen fandt sted i august måned i forbindelse med et større
arrangement i Ølgod by.
Løbende afleveringer.
Af bemærkelsesværdige afleveringer kan nævnes arkivalier fra Lindbjerg skole, der er ophørt med
at være Kommuneskole, og fremtidig skal skolebygningen bruges til Friskole. En særlig oplevelse
var det at modtage et stort maleri af Birgitte Valvanne (f. Guldager) diplomatfrue og tusindkunstner.
Det havde hidtil været ophængt i Lindbjerg skole, og med maleriet fulgte den klausul, at det
fremover skal have sin plads i Ølgod.
Maleriet beklæder i dag endevæggen i Lokalarkivets mødelokale. Der er i 2012 journaliseret 64
indkomster på arkivet.
Historiske personer i Ølgod.
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I årets løb har arkivmedarbejderne Sonja Pedersen og Møller Bargisen, bl.a. været beskæftiget med
at beskrive kendte og nu afdøde personer i Ølgod. Beskrivelserne har i en længere periode været
bragt i Jyske Vestkysten, og det er vort klare indtryk, at der har været stor interesse.
Man kan rolig sige, at i forbindelsen med flytningen, har arkivet fået megen positiv omtale.
Der skal lyde en stor tak til alle involverede parter omkring arkivflytningen, for imødekommenhed
fra Kommunens side, de øvrige brugere af Kulturhuset samt en positiv velvilje i lokalsamfundet.
Som følge af flere arbejdspladser har vi desuden udvidet staben af frivillige medarbejdere, der nu
tæller
Møller Bargisen
Sonja Pederseen,
Gunnar Laustsen,
Egon Thomson,
Erik Hestehave,
Henry Buhl,
Lis Meldgaard,
Lissi Møller Kristensen
Henry Pilgaard og
Frede Møller Kristensen (arkivleder).
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