
Frivillige i arkivet 

 

Hou Lokalhistoriske Arkiv bliver drevet udelukkende på frivillig 

basis, og her fortæller nogle af de frivillige om, hvad de laver, 

og hvorfor de gør det. 

Besøger man Hou Lokalhistoriske Arkiv en onsdag eftermiddag 

i åbningstiden, bliver man modtaget af Bente Schou og Karen 

Holck. De tager sig godt af de besøgende. Over en kop kaffe 

kommer samtalen hurtigt i gang om både gamle dage og 

nutiden.  

 

 



Deres job er at passe arkivet i åbningstiden om onsdagen 

mellem kl. 13.30 -15.30 og tage sig af de besøgende, der 

måtte komme – enten for at aflevere arkivalier i form af 

skriftligt materiale og fotos, eller for at søge oplysning om 

’onkel Peter, der havde et hus i Søndergade i 1800-hvidkål’. Og 

hvis der ikke er nogen besøgende, så samler de materiale til 

den Tidstavle, der er under udarbejdelse.  

Karen og Bente har begge en stor interesse for byens historie. 

De mener, at man skylder byen og egnen at bevare materiale 

om fortiden. Det er vigtigt, fordi ”Man skal kende sin fortid for 

at forstå sin nutid”. 

De taler varmt og engageret om deres arbejde i arkivet, og de 

øser gerne ud af deres store viden om Hous historie, idet de 

begge selv er en slags levende historie. 

Karen har boet i Hou siden 1934. Ifølge Bente kan hun huske 

alting: hvornår hvem boede hvor, hvornår hvad skete – og 

måske også hvorfor.  

Bente har ’kun’ boet her i 50 år - den 1. maj 1965 flyttede hun 

og hendes mand, Kaj, ind i et værelse over Købmand Nielsens 

forretning i Søndergade. De har haft forretning her i byen og 

derigennem haft kontakt med en stor del af de folk, der har 

boet her i den forløbne tid. 

De har således begge haft del i den udvikling, der er sket siden 

midten af forrige århundrede. 

En mindre iøjnefaldende, men ikke mindre væsentlig funktion 

varetages af Hanne Rich Rasmussen og Annelise Kurtzmann. 

De registrerer og journaliserer nemlig de indkomne arkivalier. 

Og det er der bestemte regler for, hvordan man gør. 

De har været på nogle kurser i arkivering og registrering, som 

Sammenslutningen af Lokalarkiver har afholdt.  

 



 

 

De har begge en fortid som ansatte på Rådhuset i Odder og 

har boet i Hou i 6-8 år, så de kender til lokalområdet, for som 

Annelise formulerede det: ”Jeg ved, hvor vandrørene ligger, og 

hvordan skolebusserne kører”. 

Hanne deltog i arkivets stiftende generalforsamling og meldte 

sig som frivillig til indtastning, for det var noget, hun kendte til 

fra sit tidligere arbejde. Da Annelise så også gik på efterløn, 

trak Hanne hende med i projektet.  

Hanne og Annelise bestemmer selv deres arbejdstid, helst skal 

der ikke være for mange forstyrrende elementer omkring dem, 

da registreringen kræver, at man holder tungen lige i munden 

og husker at udfylde alle de felter, der skal udfyldes. 



En gang imellem kan de nok savne at have en arkivleder, der 

kan afgøre, om noget skal gemmes eller bare lægges til side. 

Men de er dog ved godt mod og kan støtte sig til Eva Schmidt, 

der er leder af arkivet i Odder. 

 

Det har været en vældig positiv oplevelse at møde de fire 

frivillige, der alle udstråler engagement, arbejdsglæde og en 

fortællelyst, som rækker langt ud over det, der er kommet 

med her. 

 
12.02.2015/Karen  Rasmussen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


