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Så er dette år gået – og hvad er der sket. 
 
I 2018 er der registreret 36 indkomster fra foreninger og private. Dokumenter, og billeder hvoraf flere 
bliver digitale. Tak for alle indleveringer de er med til, at eftertiden får kendskab til fortiden.  
Ved udgangen af 2018 har arkivet omkring 7.500 registreringer på www.arkibas.dk 
 
Der er i årets løb foretaget 1360 af disse registreringer, samtidig med at vi har serviceret besøgende, 
besvaret skriftlige og telefoniske henvendelser.  
Ingen har været på kursus i 2018, forårsaget af arkivets personalemæssige situation. 
 
I løbet af 2016/2017 har en medarbejder fotograferet alle ejendomme i den indre by. Nogle af disse 
billeder er i løbet af 2018 lagt på www.arkibas.dk, resten vil komme på, efterhånden som tiden tillader det. 
 
På arkivets hjemmeside www.olgodlokalarkiv.dk har der været 6.463 besøgende et fald fra 9.139 personer i 
2017. Arkivet gik på Facebook i efteråret 2017, hvor der nu er 321 følgere. Opslagene på facebook har i 
2018 haft en rækkevidde på 72.274 og der har været klik på 21.074. Også på www.Arkiv.dk  er der en 
stigning til 65.477 visninger mod i 2017 26.276. Vi konkluderer, at mange besøgende nu ser på  
www.facebook.com/olgodarkiv og www.arkiv.dk  i stedet for hjemmesiden. Men hjemmeside, arkiv.dk og 
facebook supplerer helt givet hinanden. 
 
Via disse medier lykkes det at få navne på personer på mange billeder fra skoler, gymnastik og 
konfirmation. Det er dejligt, idet billeder først får rigtig værdi, når man ved hvem personer, eller steder er. 
Også i Ølgod Hallen er der stillet plads til rådighed til billeder, hvilket også giver både interesse for arkivet 
og navne på personer på billederne. 
 
En stor tak til alle der hjælper os via de forskellige medier, og ved besøg på arkivet.  
 
Fra den 1. september 2017 udvidedes vores åbningstid den 1. tirsdag i måneden til kl.19, dog ikke i de 4 
sommermåneder. En evaluering ved udgangen af 2018 har bevirket, at vi igen har stoppet denne 
åbningstid. Der var kun enkelte besøgende. På arkivet er der mulighed for at aftale tid for besøg, uden for 
åbningstiden, og det anser vi for mere/eller lige så kundevenligt. 
 
I løbet af året har der været ekstra åbent på Højskoledagen, og hele dagen på Kulturdagenes 
”Kulturmarked”. og Arkiverne Dag. 
 
Den 10. oktober stod Lokalarkivets personale for det praktiske arrangement ved Arkivsamvirkets møde i 
Ølgod Kulturhus. 
 
Bogen ”Historiske personer i Ølgod & Omegn” og ”Vi begyndte i hønsehuset” er fortsat til salg, sammen 
med Ølgod Filmen, der er optaget i 1968-1978. Bøger udgivet af Ølgod Museum/Ølgod Museumsforening 
kan også købes. 
 
Vi samarbejder med Ølgod Museumsforening, Ølgod Museum og Slægtshistorisk Forening om den årlige 
udstilling i Lindbergsalen på Kulturhuset, og er medudgiver af Museumsforeningens Årsskrift. 
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Den 4. oktober 2021 har Lokalarkivet 100 års jubilæum, og vi er så småt begyndt at tænke på dagen, og 
hvordan den kan markeres. Måske med udgivelse af en bog. Gode ideer og forslag til en sådan modtages 
gerne. For en mulig udgivelse må der søges midler fra forskellige fonde. 
 
Den visionsproces der var i gang i 2017 omkring Kulturhuset, er ikke særlig synlig for tiden. Så om og 
hvorvidt der sker noget, også i forhold til Lokalarkivets lokaler må kun tiden vise. Lokalarkivet bliver gerne, 
hvor vi er. 
 
Vestergade 7, hvor vi bor, havde længe trængt til maling. I oktober blev huset pludselig malet hel hvidt. Det 
var ikke det vi, eller andre forventede! Så hvor er det smukke ydre, af det gamle hus, blevet af.  
 
Igen i år har arkivet mistet medarbejdere ved dødsfald. Gunnar Laustsen døde pludselig den 12. juni, og 
efter kort tids sygdom døde Karl Møller Bargisen den 7. august. Begge havde arbejdet på arkivet i mange år, 
med hver deres områder. Karl Møller Bargisen meget med slægtshistorie og slægtsforskning. Vi mangler 
dem, og den viden de var i besiddelse af, meget. 
 
Som ny medarbejder er Karin Baun begyndt den 10. april 2018. Vi er nu 10 medarbejdere. 
 
På arkivet er vi meget bevidste om, at det er vigtigt, at nye medarbejdere kommer til og kan læres op. Så 
derfor prøver vi på forskellig vis, at opsøge mulige personer, der kan være interesseret i arkivarbejde og 
lokalhistorie. 
Er du interesseret så kontakt os på arkivolgod@hotmail.com eller tlf. 29 61 73 10. 
 
Med venlig hilsen 
Lissi Møller Kristensen 
Arkivleder 
22. marts 2019 
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