
Hou Lokalhistoriske Arkiv 
 
Steder hvor man kan søge efter oplysninger ...... 
 
1.  På arkivet i Hou – hvor der bl.a. er historiske bøger, avisudklip og arkivalier: 
Kaj Hennings Houbog 
William Rathlous bøger/hæfter 
Odder-Hou Banens jubilæumsbøger – 1 stk. 100 års jubi og 1 stk. 125 års jubi 
Stranden kalder og bølgen lokker 
Egmonts historie 
HMIs historie 
Sommer i Hou 
Hæfter fra Hou Skole  og Hou Alderdoms hjem 
Avisudklip 
Artikler fra ”I Godt selskab” 
Indleverede arkivalier 
 
2.   Odder Lokalarkiv 
Som bl.a. råder over aviser langt tilbage i 1800 tallet og som har mange arkivalier og billeder fra Hou 
 
3.   www.arkiv.dk  
På denne hjemmeside kan man se og læse, hvad de forskellige lokalarkiver ligger inde med (vel og 
mærke det, som man har nået at registrere i Arkibas) 
 
4.  Arkivalier online – er en hjemmeside 
     Kirkebøger – fødte, konfirmerede, gifte og døde 
     Folketælling – Man kan finde en person eller en familien med hjemmeboende børn og hvor de    
boede – efter 1905 er der opgivet matrikelnummer 
     Find ejendom – Tinglysninger, skøde 
    (Gennem arkivalier onlines database, som hedder Daisy, er der flere søgemuligheder) 
 
5.  Historisk Atlas er en landsdækkende hjemmeside med seværdigheder 
     Her har Odder Museum og Odder Lokalarkiv lagt mange historier ind, også om Hou. 
 
6.  Vort Sogns historie – som er en hjemmeside med indskanning af 13 bind udgivet i årene 1950-   
58.  
Billeder og beskrivelser af gårdene og husmandsstederne i dele af Jylland. Du kan søge efter personer 
og steder i bøgerne, bladre i de enkelte bind i bogserien eller gå frem sognevis. 
 
7.  Historiske kort på nettet 
     Gamle matrikelkort 
 
8.  Gravstensarkivet 
 



9.  Gamle bilnumre – nrpl.dk 
 
10. Udvandrearkivet 
 
11. Googelsøgning på den/det man søger efter vil ofte give resultat, da vi ikke er de eneste, der laver 
lokalhistorie eller slægtsforskning.  

 
12. Matrikelnummer – på hjemmesiden www.ois.dk – kan du finde adressen, hvis du har 
matrikelnummeret eller omvendt. 
 
13. Gamle aviser, men kun dagblade  – www.statsbiblioteket.dk/mediestream - online aviser fra før 
1916 – dem fra 1917 til dato kan ses på statsbiblioteket online – og de kan downloades på et USB-stik 
og tages med hjem. 
 
14. Dansk Demografisk Database – www.ddd.dda.dk 
 
15. Politiets registerblad – www.politietsregisterblade.dk 
 
16. Brandpolicer – gamle brandpolicer, der viser de forskellige ejerne på ejendommen - Odder 
Lokalarkiv  
 
17. Billeder fra HHJ – Hou station http://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=31053 
 
18. ”Nygårds sedler” Søg i Nygaards Sedler vedrørende jyske slægter. Find personer 
 
19. www.gravstensarkivet.dk/kirkeg/Halling.php - det er dog ikke alle der er der 
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