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Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv – Årsberetning 2020 

År 2020 – og hvilket år. Året hvor covid-19 lagde hele vort samfund ned den 11. marts. I vor vildeste fantasi 
var der vel ingen der kunne forestille sig, at dette kunne ske. Og i skrivende stund er Danmark og næsten 
hele verden stadig ramt af covid-19.  
 
Dette har selvfølgelig påvirket arbejdet på Lokalarkivet. Vi har i årets løb haft åbent i 33 dage, dog således, 
at vi efter 11. marts kun modtog besøgende efter forudgående aftale. Vi har heller ikke været fuldtallige på 
arbejde, enten på grund af os selv, eller af hensyn til vore pårørende. 
 
Der er registreret 42 indkomster fra foreninger og private. Der er tale om dokumenter og billeder af 
forskellig art, fra familier og foreninger. Blandet andet fra Erhvervskontoret – materialer fra Håndværker- 
og Handelsstandsforeningen. Tak for alle indleveringer der er med til, at eftertiden får kendskab til fortiden.  
Ved udgangen af 2020 har arkivet omkring 9.700 registreringer på www.arkibas.dk 
 
I 2020 er foretaget ca. 700 af disse registreringer samtidigt med, at vi har serviceret besøgende, besvaret 
skriftlige og telefoniske henvendelser, samt været aktive på Facebook 
 
På arkivets hjemmeside www.olgodlokalarkiv.dk har der været 4.331 besøgende, på www.arkiv.dk   
antal visninger 50.823,og på Facebook www.facebook.com/olgodarkiv er der nu 465 følgere. Antallet af 
besøgende på alle områder, og følgere har været i stigende med omkring 15 %. Årsagen kan der gisnes om, 
men vi har alle i 2020 helt sikkert ikke haft så stor social kontakt som ellers, og kulturelle arrangementer er 
aflyst. Så måske har det påvirket interessen for Lokalarkivets arkivalier. 
 
Der kan nævnes interessen fra personer om deres slægtshistorie, hvor forfædre har haft en eller anden 
tilknytning til Ølgod. Her er ofte lykkedes, at finde slægtsoplysninger og billeder, som arkivet er i besiddelse 
af. Ølgod sogns gård- og slægtshistorie af Tage Olesen, udgivet af Ølgod Museum 1988, og Træk af Strellev 
sogns historie af Anton Andreas Olesen, udgivet af Ølgod Museum 1991, er en uvurderlig hjælp, som vi i høj 
grad benytter os af. Det samme de mange billeder, negativer vi har fra, nogle af de fotografer der har været 
i Ølgod gennem tiderne, Kjeld Graversen, William Jensen, Palle Hestbech. 
    
Mange interesserede har givet oplysninger om navne på personer på billeder Lokalarkivet har fra private, 
skoler, gymnastik og konfirmation. Det har stor betydning, idet billeder først får rigtig værdi, når man ved 
hvilke personer, tider eller steder billedet repræsenterer.  
I Ølgod Hallerne håber vi også, at det fremover bliver mulighed for at få stillet plads til rådighed til billeder.  
 
En stor tak til alle der hjælper os via de forskellige medier og kontakt til arkivet.  
 
Tirsdage kl. 14-17 er Lokalarkivets faste åbningstid, dog er der altid mulighed for at aftale anden tid for 
besøg. Fra 11. marts 2020 har der kun været mulighed for besøg, efter forudgående aftale. 
 
De ekstra åbningstider vi normalt har i årets løb f. eks. Arkivernes Dag, Højskoledagen har været aflyst i 
2020. 
 
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 
har vi også. 
 

http://www.arkibas.dk/
http://www.olgodlokalarkiv.dk/
http://www.arkiv.dk/
http://www.facebook.com/olgodarkiv
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Vi samarbejder med Ølgod Museumsforening, Ølgod Museum og Slægtshistorisk Forening om den årlige 
udstilling i Lindbergsalen på Kulturhuset, og er medudgiver af Museumsforeningens Årsskrift. 
 
Den 4. oktober 2021 har Lokalarkivet 100 års jubilæum. Vore planer var, der skulle udgives en bog om 
emner på og fra arkivet. Den 21. januar 2020 påbegyndte vi det faktiske arbejde, hvor vi hver især fik 
områder, vi skulle arbejde med. Vi skulle så arbejde videre den 24. marts 2020. Den samlede tidsplan var, at 
bogen skulle være færdig til trykning 30.6.2021. Desværre må vi sige, at arbejdet er gået i stå. 
Vi vil i stedet arbejde på, at bogen bliver udgivet 4. oktober 2022, altså når Lokalarkivet bliver 101 år. 
Vi har fået tilsagn om støtte til udgivelse af bogen fra El-Fonden, Ølgod, Lokalarkivernes Fond, Ølgod 
Museums Fond og Danske Bank Ølgod Fonden. Og vi har her i 2021 ansøgt om, at bevilling af støtte 
forlænges til 4.10.2022. 
 
Vi vil indlede samarbejde med Ølgod Museumsforening, Slægtshistoriske Forening og Ølgod Museum om at 
markere de 100 år den 3. oktober 2021.  
 
Hvad der sker med Kulturhuset, og hvordan det påvirker Lokalarkivets placering i Vestergade 7, kan kun 
tiden vise. Vi har deltaget i et par møder i 2020 om dette. I det forberedende arbejde har vi haft 
samarbejde med arkivkonsulent Mette Guldberg, Sydvestjyske Arkiver.  
 
Vi er nu 11 frivillige medarbejdere på arkivet, idet Leif Mortensen er begyndt i november 2020.  
For os alle har 2020 været et anderledes år. Men det ændrer ikke ved, at det er vigtigt, at nye 
medarbejdere kommer til og kan læres op. Så har du interesse i lokalhistorie, erfaring med EDB og i det 
hele taget er nysgerrig omkring det lokale i fortid, nutid og fremtid, så hører vi gerne fra dig. Som ny 
medarbejder vil der blive tilbudt kurser i Arkivuddannelse, og Arkibas og IT.  
Er du interesseret så kontakt os på arkivolgod@hotmail.com eller tlf. 29 61 73 10. 
 
Med venlig hilsen 
Lissi Møller Kristensen 
Arkivleder 
28. marts 2021 
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