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Hou Lokalhistoriske Arkiv fylder 8 år, den 8.september 2019. 
 

Arkivets bestyrelse og frivillige har nået rigtigt meget på de første 8 år. 
Medlemstallet, som er arkivets kerne og omdrejningspunkt, har været støt 

stigende. Vi startede med 60 medlemmer og i dag 2019 er vi 200 medlemmer 
– altså er målet nået, som er en medlemsskare på 200. Der må gerne, endda 

meget gerne komme flere medlemmer til, men bestyrelsens fokus fremadrettet 
er at drive et ”levende” arkiv, som kan fastholde interessen for arkivet og 

igennem spændende aktiviteter kan fastholde gamle medlemmer og tiltrække 

nye. 
Medlemstallet er vigtigt for Hou Lokalhistoriske Arkiv af to grunde, for det 

første fordi det er vigtigt for arkivets økonomi, og for det andet fordi det også 
er et udtryk for, at interessen for Hous lokalhistorie er til stede. 

Formålet med foreningen er at indsamle Hous lokalhistorie - vores fælles 
identitet. 

 
 

Medlemstallets udvikling de første 8 år. 

2012 60 personlige medlemmer + 2 foreninger/virksomheder 
2013 70   + 3 

2014 120   + 2 
2015 135   + 2 

2016 166   + 3 
2017 171   + 3 

2018 208   + 4 
2019 198   + 5 
 

 



 

Et tilbageblik 
 

Den 4. marts 2011 fik arkivet tildelt en check på kr. 5000 til at starte arkivet 
for af Kvickly Odders jubilæumsfond. Arkivet fik arbejdstitlen Leksikassen.  

På nedenstående foto ses Ole Peter Jacobsen med checken. Ole Peter var med 
til at starte arkivet, og han banede vejen for, at arkivet fik et lokale i Hou 

Hallen. Med checken fra Kvickly i hånden fik vi mulighed for at starte arkivet. 

Vi indkaldte til en stiftende generalforsamling i HMIs lokaler. Tidspunktet var 
dog ikke velvalgt i forhold til Odder Kommune og Odder Lokalarkiv, fordi på 

dette tidspunkt havde Odder Kommune med Elvin Hansen som borgmester 
netop vedtaget en spareplan som betød, at Odder Lokalarkiv bl.a. fik deres 

budget beskåret, og det bevirkede, at den lønnede arkivleder blev fyret og 
huset, hvor Odder Lokalarkiv havde lokale, blev solgt. Odder Lokalarkivs 

fremtid var blevet meget usikker, og vi blev derfor ikke modtaget med åbne 
arme, hverken af Odder Lokalarkiv eller Odder Kommune, da vi ville starte et 

arkiv i 2011. Heldigvis fik vi hjælp fra Saksild Lokalarkiv, hvor arkivleder 
Lisbeth Bonde regerer, og her fik vi en ubetalelig hjælp. Hun guidede os 

igennem et lokalarkivs opbygning og betydning for det omkringliggende 
lokalsamfund, og den 8. september 2011 havde Lisbeth Bonde klædt os på til 

at indkalde til en stiftende generalforsamling i Hou Maritime Efterskoles lokale. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Egentligt hører vi under Odder Lokalarkiv, selvom vi er et selvstændigt arkiv, 

og vi har derfor også skrevet ind i vores vedtægter, at alle arkivalier skal 
afleveres hos Odder Lokalarkiv, hvis Hou Lokalhistoriske Arkiv af en eller anden 

grund i fremtiden måtte lukke. Vi samarbejder med Odder Lokalarkiv og har i 
dag et fint samarbejde. 



 

 

Stiftende Generalforsamling 

 
Den 8. september 2011 blev der afholdt stiftende generalforsamling i kantinen 
på Hou Maritime Idrætsefterskole. 

 

   

 
                                                       Billeder fra den stiftende generalforsamling 

 

 

Den første bestyrelse 
 

Michael Paulsen – Ditte Pelch – Gunhild Hoe – Lene Isager – Hanna Nissen. 
Suppleanter: Ole Peter Jacobsen – Mette Jacobsen 

 
Hjemmeside 

 
Arkivet startede uden et lokale. Mange løsninger blev forsøgt men uden held. 

De første to år havde foreningen blot en Hjemmeside www.hou-la.dk, hvor 
medlemmer og interesserede kunne følge med i arkivets arbejde. Gert 

Chrillesen tilbød fra arkivets start at udarbejde en hjemmeside, som han stadig 
holder opdateret og i ”luften”, og heldigvis tilbød Kirsten Ehrhorn i 2015 sin 

hjælp med at sætte Tidstavlen op på hjemmesiden.    

 

 

www.hou-la.dk 

 

http://www.hou-la.dk/
http://www.hou-la.dk/


 

 

Lokale i Hou Hallen i 2013 

 
 

I 2013 fik arkivet lovning på et 
lokale i Hou Hallen. Hou Hallens 

bestyrelse kunne dog ikke sige, 
hvor i hallen der kunne blive 

plads, da det nye Fitnesscentret 
først skulle på plads, men 

redskabsrummet var på tale, så vi 
indrettede en lille udstilling med 

familien Leth i et hjørne, og vi 
afholdt bestyrelsesmøder i hallen 

for at vise vores tilstedeværelse. I 

2014 kom Ole Peter Jacobsen med 
løsningen til arkivets placering i 

Hou Hallen. Ideen gik ud på at slå det gamle fyrrum og et 
dommeromklædningsrum sammen, og sådan blev det. Arkivets bestyrelse 

havde samlet penge til renoveringen af lokalet og til etableringen af arkivet og 
ved hjælp af frivillig arbejdskraft stod lokalet klar til brug den 1. august 2016 
 

 
Så kom den store dag, hvor vi kunne gå i gang med at renovere et lokale. 
 



 

Heldigvis var der igen, igen nogle frivillige i Hou, der ville give en hånd med. 

Hvad ville Hou være uden de frivillige! 
 

 
 

Den 30. august 2013 indviede vi det nyrenoverede lokale i Hou Hallen og heldigvis var 
der mange, der fandt vej til det nystartede arkiv. 



 

 

Arkivets åbningstid 

 
Bente Schou og Karen Holck står for arkivets åbningstid, og arkivet er åbent 

hver onsdag fra 13.30 – 15.30 – alle er velkommen 
 

Hou Lokalhistoriske Arkiv udstillede i Kulturuge 40 på Hou Skole 

 
 

 
Billeder fra udstillingen på Hou Skole 

 



 

Arkivet udstillede på Kulturuge 40 på Hou Skole, de sidste tre år Kulturugen 

blev afholdt. Det betød rigtigt meget for arkivets bestyrelse, især fordi det var 
tiden før, arkivet fik sit eget lokale i Hou Hallen. Det var her, bestyrelsen mødte 

medlemmerne og dem, der interesserede sig for lokalhistorie. Tre gode år 
inden Kulturuge 40 desværre måtte lukke p.g.a. manglende opbakning til 

arrangementet. 
 

Oplevhou 

 

 
 

Oplevhou er en hjemmeside med lokale nyheder, som arkivet har været med til 

at skabe sammen med Hou FællesForum. Den gik i luften 1. januar 2014 – og 
har været en stor succes. Her kan man holde sig underrettet om, hvad der 

sker i Hou. Oplevhous redaktion holder til i arkivets lokale hver torsdag fra kl. 
17-18, hvor alle er velkommen til at komme med input til Oplevhou. 

 

 

IT udstyr 

 
 
Hou Hallens Venner skænkede i 2013 en check til arkivet på kr. 8000 til indkøb af IT 
udstyr. Uden IT går det ikke. Vi registrerer arkivalier online og bidrager på denne 

måde til hele Danmarks www.arkiv.dk. Arkivets Tidstavle, som ligger på arkivets 

http://www.arkiv.dk/


 

hjemmeside, er også digital. IT udstyr er et helt uundværligt værktøj på et arkiv 
(computer, scanner og printer). 
 

Bogen ”Sommer i Hou” udkom i 2015 
 

 

 
Til generalforsamlingen den 21. april 2015 

udkom arkivet med bogen ”Sommer i 
Hou”. Bogen har været en stor succes for 

arkivet også økonomisk. Det skyldes ikke 
mindst sponsorerne, som bidrog med 

penge til trykningen. Salget af bogen har 
konsolideret arkivets økonomi og har givet 

os et økonomisk råderum til fremtidige 
aktiviteter. Bogen kan stadig købes og 

koster 100,- (medlemmer 75,-) 
 

 

Kyststien - en kulturel motionstur i 2015 

 
 

Under temaet ”Kend din by” 

arrangerede arkivet en kulturel 
motionstur på Kyststien den 7. 

juni 2015. Naturvejleder på 
Odder Museum Ole Sørensen var 

turguide. Arkivet arrangerer 

med jævne mellemrum et 
arrangement af den slags, der 

har været en rundtur på havnen 
og en byvandring på 

Søndergade. Heldigvis altid med 
stor opbakning fra 

medlemmerne. 
 

 
 

Udstillinger i Sognegården i f m Kirkekulturuge 40 
 

Arkivets næstformand Hanna Nissen har stået i spidsen for tre udstillinger tre 
år i træk i sognegården. Temaerne har henholdsvis været dåb, konfirmation og 

bryllup. Arkivets frivillige har udarbejdet udstillingerne, som har haft stor 

publikums appel. 



 

 

Tidstavle - hele Hous historie samlet et sted 

 
Der har igennem tiden været skrevet meget om Hou af forskellige personer. 

Derfor manglede vi et overblik over historierne, fordi et sted kunne man læse 
lidt et andet sted lidt, et tredie sted lidt o.s.v. Derfor besluttede vi at skrive det 

hele sammen i enkeltstående begivenheder, der tilsammen udgør hele Hous 
175 års historie, og disse historier ligger på vores hjemmeside under 

menupunktet Tidstavle. Vi udviklede for ca. 5 år siden et koncept for Tidstavlen 

og nedsatte nogle arbejdsgrupper, som havde forskellige arbejdsområder. Vi 
oprettede et fælles billedarkiv, som var og er tilgængelige for alle i grupperne. 

På den måde kunne man arbejde hjemme og uafhængig af hinanden. 
 

Du kan finde Tidstavlen på www.hou-la.dk/tidstavle. 
 

 
Tidstavlen er indekseret for at give overblik 

Alt hvad der ligger før 1900 findes under en fane, men ellers er indekset 

samlet i intervaller af 10 år. 

http://www.hou-la.dk/tidstavle


 

 

Stort reklameskilt i Hou Hallen i 2017 

 

I 2017 fik arkivet råd til et stort reklameskilt i Hou Hallen. På den måde kunne 
vi give lidt tilbage ved at betale et årligt kontingent til Hou Hallen, som støtter 

arkivet med et gratis lokale, som vi skylder dem stor tak for. Vi lovede Hou 
Hallens bestyrelse i sin tid, at vi ville benytte hovedindgangen til Hou Hallen. 

Bestyrelsen ønskede at arkivet skulle være synligt i hallen. 
 

Bestyrelse i Hou Lokalhistoriske Arkiv 2016 
 

Hanna Nissen, Erik Petersen, Kirsten Bøgholm, Karen Rasmussen, Gunhild Hoe 
Suppleanter Mette Jacobsen og Holger Jensen 

 

 
Arkivleder 

 
  

 

Vi er et seriøst arkiv, der indsamler og registrerer lokalhistorien efter SLAs 

(sammenslutningen af lokalarkiver i Danmark) regler. Det betyder at SLA bl.a. 
kræver, at der er en ansvarlig arkivleder. En leder der 

vil tage SLAs arkivuddannelse, og som vil påtage sig 
ansvaret for, at alle på arkivet arbejder efter SLA´ 

retningslinjer, d.v.s. at de frivillige arkivmedarbejdere 
modtager arkivalier efter reglerne, at de foretager en 

korrekt registrering, og at formidlingen af 
lokalhistorien også foregår efter reglerne i SLA. Denne 

person fandt vi heldigvis i 2016, hvor bestyrelsen 
indgik en aftale med Bente Hornbæk. Hun skulle i løbet 

af 2017 starte på arkivlederuddannelsen og stille og 

roligt komme ind i arkivets arbejde og rutiner. Bente 
Hornbæk er et stort aktiv for foreningen, og hun er 

drivkraften bag Årsskriftet.                                            Arkivleder Bente Hornbæk 

 



 

 

Årsskrift 2017 og 2018 

 

 

  
I 2017 bestod redaktionen på årsskriftet af Bente Hornbæk, Steffen Rossov, 

Jørn Junker og William Holstein-Rathlou og skribenterne var William Holstein 
Rathlou, Jørn Junker, Kirsten Mørk, Jann Worm Pedersen, Steffen Rossov, 

Bente Hornbæk 
Layout Jytte Schriver, Opsætning Gert Chrillesen – 40 sider 

 
I 2018 bestod redaktionen af Bente Hornbæk, Kirsten Bøgholm og Niels Pytlich 

og skribenterne var Karin Busk Sørensen, Søren Jensen, Niels Pytlich, Palle 

Jensen, William Holstein-Rathlou, Kirsten Mørk, Jann Worm Pedersen, Steffen 
Rossov, Karen Rasmussen, Carl Hugo Hoe, Kirsten Marie Bøgholm, Hanna 

Nissen, Vibeke Reinhardt, Anni Christensen, Bente Hornbæk, Gunhild Hoe. 
Grafisk tilrettelægelse Jann Worm og Gert Chrillesen – 84 sider 
 

Hæfterne kan købes i arkivets åbningstid. 



 

 

Generalforsamling den 28. januar 2019 
 

På arkivets generalforsamling gik formandsstaffetten videre til Bente Hornbæk. 
Gunhild Hoe ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, men arbejder stadigvæk 

som frivillig i arkivet. 

 
 



 

 

Forårsfest den 29.2.2020 i Hou Hallen. 

  
En fest der skal stå i arkivets regi, hvor formålet er at markedsføre Tidstavlen. 

Arbejdet med Tidstavlen er udført af en stor gruppe frivillige medlemmer, som 
har arbejdet med denne kæmpe opgave de sidste 5-6 år. De fortjener og 

Tidstavlen fortjener, at kendskabet til Tidstavlen bliver bredt ud, og det vil ske 
ved festen i Hou Hallen, hvor Tidstavlen skal være omdrejningspunktet for en 

Kabaret. Og hvor vi forventer, at der kommer 300-350 mennesker til festen. 

 
Arkivets bestyrelse 2019 

 
Arkivleder Bente Hornbæk, Hanna Nissen, Karen Rasmussen, Kirsten Bøgholm, 

Kirsten Ehrhorn suppleanter Mette Jacobsen og Holger Jensen 
 

Fremtiden 
 

Det er en stor tilfredsstillelse for bestyrelsen og alle de frivillige, at se arkivet 
vokse og udvikle sig. Det var stort, da vi fik et lokale og noget IT udstyr, og det 

var stort, da vi i 2015 udkom med den første bog ”Sommer i Hou”, og det var 
stort at udkomme med et Årsskrift i 2017 og igen i 2018 og det bliver endnu 

større, når vi er ajour med Tidstavlen i 2020, og herefter blot skal vedligeholde 
den. For husk at det, der sker i dag, er historie i morgen. 

Oplevhou er fremadrettet fødekilde til Tidstavlen, og Tidstavlen er fødekilde til 

det årlige årsskrift. 
 

Fremtiden ser lys ud for arkivet. Det kan godt være, at vi fik startet på et 
uheldigt tidspunkt i 2011 i forhold til Odder Kommune og Odder Lokalarkiv, 

men vi fik startet på det helt rigtige tidspunkt i forhold til borgernes interesse 
for lokalhistorie og slægtshistorie, som aldrig har været større. 

 
 

-vi samler ikke støv, men historier 
 

 
 

 
 

 

Kilder: 

 

Eget materiale 

Arkivets materiale og hjemmeside 

Avisudklip 

Private fotos 

 

Artiklen er skrevet af Gunhild Hoe – det første æresmedlem I Hou Lokalhistoriske Arkiv 


